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  مقدمةمقدمة

 فهـو   ؛يتسم مجال البحث الجغرافي باالتسـاع الكبيـر       
يدرس سطح األرض باعتباره ميدان الحياة البشرية وما عليه         

اهرات طبيعية وبشرية، وقد أصبح للجغرافيا طبيعـة        من ظ 
:  فهي تنقسم إلى قسمين رئيسـيين همـا        Dualismمزدوجة  

الجغرافيا الطبيعية والجغرافية البشرية، وينقسم كال منهما إلى        
 من الفروع العلمية للجغرافيا يختص كل منهما بدراسة         يدالعد

 ؛ بالبيئـة  الظاهرات المتصلة بمجاله في عالقتها باإلنسان أو      
  . كل حسب تخصصه

 بدراسة Physical Geographyوتهتم الجغرافيا الطبيعية 
المـاء والهـواء    : البيئة الطبيعية بعناصرها المختلفة وهـي     

والصخور والتضاريس والمناخ والنبات والتربة والحيـوان،       
  .  الظاهرات التي ال دخل لإلنسان فيها:أو بعبارة أخرى

 وهي مجال Human Geographyأما الجغرافيا البشرية 
حديثنا فهي تتناول دراسة اإلنسان من حيث سالالته البشرية         
أو ما يعرف باألجناس البشـرية وأصـل هـذه السـالالت            
وتطورها، فضالً عن توزيع السكان والعوامل المؤثرة فـي         
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هذا التوزيع، باإلضافة إلى دراسة النمو السـكاني والكثافـة          
من حيث اسـتغالل مواردهـا فـي        السكانية وعالقته بالبيئة    

إشباع حاجاته عن طريق الزراعة والصناعة والتجارة، كذلك        
يتعامل اإلنسان مع بيئته في اختيار مواقع السكن الخاص به          

  . سواء في المدن أو القرى
 نظـرا   ؛وتعد الجغرافيا البشرية هي أهم أقسام الجغرافيا      

 –ر هذا العلـم     ألننا لو أخرجنا هذا الجزء من الجغرافيا ألنها       
ألن النواحي الطبيعية يمكن دراستها ضمن العلوم الطبيعيـة         
األخرى، ولكن الدراسة البشرية الجغرافية ال يمكن أن تعالج         

 ألن ذلك يخرجها عـن نطـاق        –مستقلة عن البيئة الطبيعية     
.  ويجعلها جزءا من العلوم اإلنسـانية األخـرى        –الجغرافيا  

ف االنفصـال بـين النـواحي       والواقع أن الجغرافيا ال تعـر     
  )١(.الطبيعية والبشرية

وعلى الرغم من أن اإلنسان كسائر الكائنات خاضع للعوامل         
الطبيعية المختلفة غير أنه ال يخضع لتلك العوامل خضـوعا          
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 وذلك ألن مواهبـه     ما تخضع لها سائر الكائنات الحية؛     تاما ك 
ثيرة التي  العقلية قد مكنته من التحرر بالتدريج من الصور الك        

ول مـرة علـى سـطح       أحاطته بها الطبيعة منذ أن ظهر أل      
 وقد ساعدته تلك المواهب نفسـها علـى أن يـؤثر            ،األرض

 لذلك كانت   كبير أو صغير في البيئة الطبيعية؛     بدوره إلى حد    
دراسة الجغرافية البشرية ال تقتصـر علـى دراسـة أثـر            
 الظاهرات الطبيعية في اإلنسان، بل هي تبحث كـذلك فـي          

تأثير اإلنسان في تلك الظاهرات، في مقدار ما يقوم به مـن            
جهود للسيطرة عليها وتسـخيرها فـي النهايـة ألغراضـه           

ض أن دراسة الجغرافيا الطبيعية     عومن هنا يرى الب   . المختلفة
تعد الحجر األساسي في دراسة الجغرافيا البشرية والخطـوة         

والصلة . األولى نحو فهم المؤثرات التي يخضع لها اإلنسان       
  بين الظاهرات الطبيعية والظاهرات البشـرية هـي صـلة          
ال يمكن إغفالهـا أو تجاهلهـا، فلكـي نفهـم الكثيـر مـن               
الموضوعات التي تواجه الجماعات البشرية المختلفـة التـي         
تعيش على سطح األرض، وسواء كانت تلك الموضـوعات         

ء اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية، ينبغي أوالً وقبل كل شي         
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أن ندرس ما هنالك من عالقة بين كل جماعـة مـن تلـك              
  . )١(الجماعات وبين البيئة الخاصة التي تعيش فيها

ويعد اليابس حيث يعيش اإلنسـان ويقـوم بأعمالـه          
أما البحـار   . المختلفة، هو الميدان الحقيقي للجغرافيا البشرية     

والمحيطات فال تعد موطنًا أساسيا لإلنسان، وقد كانت خالل         
 وهو على    كبيرة في سبيل انتقاله وانتشاره     ة طويلة عقبات  مد

 وخاصة في مجـال     ،الرغم من سيطرته عليها إلى حد كبير      
النقل، واستغالل الموارد الطبيعية بها مثل البتـرول والغـاز          

 قيالطبيعي والثروة السمكية واستخراج األمالح، إال أنه قد ب        
 قـط فـي   مالزما لسطح األرض مستقرا عليه، ولـم يفكـر    

استخدام الغالف المائي لسكناه كما يفعل بعض أنواع النبـات          
  . )٢(والحيوان
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  ::تطور الجغرافيا البشريةتطور الجغرافيا البشرية: : والًوالًأأ

طرأ تغير كبير على الجغرافيا منـذ حركـة الكشـوف           
الجغرافية التي ازدهرت في عصر النهضة األوروبية، وقـد         
 ظهر هذا التغير في اتساع رقعة المعمورة وفي تطور الفكر         

ا وعلى الرغم مـن هـذ     . الجغرافي ودراسة اإلنسان والبيئة   
ففـي أثنـاء    . و الجغرافيا الحديثة كان بطيًئا    التقدم إال أن نم   

القرن الثامن عشر وهي الفترة التي تقـدمت فيهـا العلـوم            
الطبيعية ظهرت نظريات مختلفة تفسر نشـأت المجموعـة         

رضـية، ومـن    ة وتشرح تكوين تضاريس القشرة األ     الشمسي
 ونظرية جيمس هوتن    Kantمثله هذه النظريات نظرية كانت      أ

Hutten          والتي أطلق عليها نظرية األرض، ونظريـة بييـر 
ولم يقتصر األمر علـى ظهـور   . Pterie La Placeالبالس 

 بل تحولـت    ،نظريات جديدة تفسر وجود المجموعة الشمسية     
 Frosterالجغرافيا في هذه الفترة بفضل مجهودات فروسـتر         

 لتصير سيدا له إذا     ؛ من مجرد علم يخدم التاريخ     Kant وكانت
استطاع األول أن يوضح طريقة بحثها، بينما تمكن الثاني أن          



 -١٠-

فقد توصل فروسـتر إلـى      . يعرف موضوع مجال الدراسة   
مـن  " كانت"شرح العالقة بين اإلنسان وبيئته، في حين تمكن         

سـمية   فذكر أن من الممكن ت     ،التمييز بين التاريخ والجغرافيا   
غير أن التاريخ هو    " موضوعات وصفية "التاريخ والجغرافيا   

. سجل الحوادث، أي يتابع الواحدة بعد األخرى خالل الزمن        
أما الجغرافيا فهي سجل للظاهرات التي تتوالى على سـطح          

عبارة " كانت"ويبدو من هذا أن الجغرافية في نظر        . األرض
  .)١(ه وليست تابعه له أو من صنع،عن توأم التاريخ

ولم تظهر الجغرافيا البشـرية كجانـب متميـز مـن           
ـ         ع عشـر،   الجغرافية إال في النصف الثاني من القرن التاس

 التي ضمنها كتـاب أصـل       وذلك أثر ظهور نظرية داروين    
 والذي تال كتابه أصـل اإلنسـان   Origin of spiecesاألنواع 

Origin of man  حيث نجح بها في إثبات وجود عالقة ثابتـة 
مرة بين اإلنسان من جهة وبيئته الطبيعيـة مـن جهـة        ومست

أخرى، وإن جعل السيطرة في هذه العالقة في جانب البيئـة           
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الطبيعية، فاختيار بين العديد مـن صـفات الكـائن الحـي            
المتشابهة هو اختيار طبيعي، بل هو أحد األسس التي تقـوم           

هو األساس الذي يفسر لنا تطور الحيـاة         عليها النظرية، بل  
   )١( .ى سطح األرضعل

وقد ظهرت في أوائل القرن العشرين مدرسـتان فـي          
 وذلك نتيجة النقسام الجغرافيا إلى فروع       ؛الجغرافيا في العالم  

  : عديدة وأهم هذه المدارس هي

  : : المدرسة الحتمية أو الجيوقراطية أو البيئيةالمدرسة الحتمية أو الجيوقراطية أو البيئية

EEnnvviirroonnmmeennttaalliissmm  DDeetteerrmmiinniissiinn  GGeeooccrraaccyy::    

رض أو البيئة تتحكم إلى حـد       ن األ ترى هذه المدرسة بأ   
ن لـألرض   ي حياة اإلنسـان ونشـاطه وسـلوكه، وأ        كبير ف 

ويعد أبرز تطور للفكـر     . والمناخ سلطانًا كبيرا على اإلنسان    
 األلمـاني  Friedrich Ratzelالجغرافي على فردريك راتزل 

 والذي يعد مؤسس علم الجغرافيـا البشـرية فـي           ،الجنسية
" Anthropogeography"بـه   العصر الحديث، وقد تضمن كتا    
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، ثم اتبعه الكتاب الثاني في الجغرافية       ١٨٨٢الذي نشره عام    
ويمكن تلخيص أفكار راتزال وآرائه في الدراسات       . السياسية

  :)١(الجغرافية في اتجاهين
أنه وضع أساس الجغرافية البشرية وكانت معالجته لها         -١

على أساس أصولي ال إقليمي، مؤكدا بذلك أن الجوانب         
 ،البشرية يمكن أن تخضع للدراسة األصولية المنهجيـة       

يمكن القول بأن   . شأنها في ذلك شأن الجوانب الطبيعية     
راتزال استطاع أن يحرر الجغرافيا البشرية من المنهج        

  . اإلقليمي
شراق راتزل في إخضاع اإلنسان ونشـاطه البشـري         إ -٢

يرات البيئة الطبيعية، وبذلك كان الرائد األول فـي         أثلت
 وهي مدرسـة الحـتم      ،دى مدارس التفكير الجغرافي   إح

 ويتخلص فكـر  Environmental Determinismالبيئي 
هذه المدرسة في أن للبيئة األثر األكثر في حياة اإلنسان          
الذي يخضع لسلطانها، وتتحدد نظم حياته االقتصـادية        
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واالجتماعية تبعا لما تمليه عليـه ظروفهـا، ويعـرف          
 . Deteministicsلحتميين أنصار هذه المدرسة با

وقد تعرضت آراء راتزل في حتمية تأثير البيئة علـى          
 من قبل بعض علمـاء االجتمـاعي        اإلنسان لمعارضة شديدة  

 على  Dorkeimنكر دور كايم    واألنثروبولوجيا والتاريخ فقد أ   
راتزل دراسته لكل تأثيرات البيئـة الطبيعيـة فـي الحيـاة            

عنف من  هو أLucian Febverاالجتماعية ولعل لوسيان فيفر 
، والـذي  La terre et L'evolutionين في كتابـه  يهاجم الحتم

، وقدم األدلـة علـى      عالج فيه منهج علم الجغرافيا وفلسفتها     
 واستنتج فيفر من دراسـاته أنـه ال         ،ة اآلراء الحتمية  سطحي

نسان إل وإنما توجد في كل مكان ممكنات وا       ،توجد ضرورات 
ي يقضي باستعمالها وهكذا ظهر      الذ سيد هذه الممكنات، وهو   

  . )١( في الجغرافياPossibilism اإلمكانية مبدأ
وقد امتد تيار هذه المدرسة الجغرافية خارج ألمانيا إلى         

 Demolinsوأبرز دعاتها في فرنسا ديموالن      . فرنسا وأمريكا 
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الذي أصدر في مطلع القرن العشرية دراسته الممتعـة عـن           
ويـرى ديمـوالن أن     ". االجتماعيكيف خلق الطريق النمط     "

السبب في اختالف األنماط االجتماعية التي ينقسم إليها سكان         
العالم هو اختالف الطرق التي سلكتها الشعوب في هجرتها،         
فالطرق التي شكلت الساللة، والنظام االجتماعي السائد بـين         
شعوب العالم، ويخلص ديموالن في النهاية إلى أن البيئة هي          

 ولعل أبرز دعاة المدرسة الحتمية فـي        )١(ل المجتمع التي تشك 
 Ellen Sempleالواليات المتحدة األمريكية اآلنسة ألين سمبل 

وهي من تالميذ راتزل، وقد أسهمت المس سمبل في تطـور           
مفهوم الحتم البيئي، وكيف أن اإلنسـان ال يسـتطيع إال أن            

لعـل  و. يكون أسير بيئته التي تقدم له مع المشكالت حلـوالً         
كتاب المس سمبل الذي يحمل عنوان تأثير البيئة الجغرافيـة          

: يحمل فكرة الحتم البيئي بكل وضوح، حيـث تقـول فيـه           
اإلنسان هو نتاج سطح األرض، وهذا ال يعنـي أنـه ابـن             "

األرض التي ربته وأطعمته، وواجتهه بالمشـاكل ووجهـت         
أفكاره، وجابتهه بالمصاعب التي أدت إلى تقوية بدنه وصقل         
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 وقد واجهته بمشاكل المالحة أو الري، وهمست لـه          ،مهارته
في الوقت نفسه بحلول تلك المشـاكل، لقـد تخللـت لحمـه             
وعظامه وروحه وعقله، ومنحته في المناطق الجبليـة سـاقًا          
قوية العضالت لتمكنه من أن يتسلق المنحدرات، بينما تركت         

  لتعطيه عوضـا   عضالت ساقيه ضعيفة في المناطق الساحلية     
 وذراعـا قويـة يضـرب بهـا         عن ذلك صـدرا عريضـا     

  .)١("المجداف
 من دعاة هذه المدرسة     Huntingtonكما يعتبر هنتجتون    

 حيث تعصـب للبيئـة      ؛أيضا في الواليات المتحدة األمريكية    
 وللمناخ بصفة خاصة، وقد ألف العديد       ،الطبيعية بصفة عامة  

نسـان  من الكتب واألبحاث التي تتناول موضوع خضوع اإل       
  . ونشاطه لتأثير العوامل المناخية

  PPoossssiibblliissmm  :: المدرسة اإلمكانية أو االحتمالية المدرسة اإلمكانية أو االحتمالية--بب

تؤمن هذه المدرسة بأن اإلنسان سيد ما حولـه، وأنـه           
وقد ناقشت هـذه    . يملك إمكانات التغيير في بيئته متى يشاء      
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نسان في نظـر    واإل.  آراء الحتميين ونفذت بعضها    المدرسة
امل جغرافي إيجابي يساهم فـي تعـديل        المدرسة اإلمكانية ع  

من األرض ال تظهـر     مظهر سطح األرض، فال توجد بقعة       
  . )١(نسانعليها بصمات اإل

ويرجع الفضل للمدرسة الجغرافية الفرنسية في ظهـور        
مبدأ اإلمكانية الذي كان الجغرافي الفرنسي لوسيان فيفر أول         

ة من نادى به ليحل محل الحتمية فـي الجغرافيـة البشـري            
وقد تطورت هذه الفكرة تطورا كبيرا على يد فيدال         . الحديثة

 الذي يعتبـر بحـق مـن    Vidal de La Blacheدي البالش 
وقد نشـر دي البـالش      . مؤسسي الجغرافية البشرية الحديثة   

 Principles deكتابه الخاص بأسـس الجغرافيـة البشـرية    

Geography Humaine  وفيه اهتم بدراسـة  . ١٩٢٢في سنة
 كمـا اهـتم مراكـز       –تطور التاريخي للظاهرات البشرية     ال

العمران، وأشكال المنازل الريفية، ودراسة القـرى والمـدن         
وقد نشر كتابه عن الجغرافيـة      . والموضوعات المتصلة بها  

                                                 
المدخل إلى علم الجغرافيا،    : محمد محمود محمدين، طه عثمان القرا     ) 1

م، ص  ١٩٩٤/  هــ   ١٤١٤الطبعة الثالثة، دار المريخ، الرياض      
٣٧. 
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، وقد القـى  ١٩١٠ في سنة Geography Humaneالبشرية 
هذا الكتاب نجاحا كبيرا في فرنسا وفي خارجها، وأعيد طبعه          
عدة مرات، وال يزال من الكتب الهامة في هذا الموضـوع،           

 ومـن   –ويعتبر جيمس برون أحد تالميذ فيدال دي البالش         
  . )١(أوائل المهتمين بدراسة الجغرافية البشرية في فرنسا

ومن أتباع المدرسة االحتمالية في بريطانيا فلير وفـي         
رسة  وقد أثرت المدCarl Sauerالواليات المتحدة كارل ساور 

األمريكية في ظهور عدد مـن المصـطلحات التـي شـاع            
 Physical of naturalدامها في المؤلفات الجغرافية مثـل استخ

Landscape   ويشمل السـطح والمنـاخ      ، أو المظهر الطبيعي 
والتربة والنبات والموارد الطبيعية واألحوال المائية والبحار       

  لبشـرية  والمحيطات والسواحل، ويقابل ذلك عناصر البيئة ا      
 الذي Cultural Landscapeأو الحضارية أو المظهر البشري 

 ويتضـمن دراسـة السـكان    ،عمال اإلنسان وآثـاره  يشمل أ 

                                                 
 .١٦-١٥فؤاد محمد الصقار، الجغرافية البشرية، مرجع سبق ذكره، ص ) 1
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والعمران واإلنتاج االقتصادي والنقل والمواصالت والنشـاط       
  .)١(الذي أدى إلى ظهور الدول والوحدات السياسية

  اإلنسـان  ن بسـيادة  إلمكانييوعلى الرغم من اعتراف ا    
 إال أنه ال يملك الحرية الكاملة في        ،سيطرته على الممتلكات  و

زالت تضع أمامه حدودا لم يستطيع       نها ما ؛ حيث إ  تغيير بيئته 
 فقلة األمطار وندرة المياه ال تيسر قيـام حيـاة           ،أن يجتازها 
عات البشرية إلى حياة الظـن      ما ولكنها تدفع بالج   ،االستقرار
ي يتأثر ببيئته الطبيعية أكثر     كما أن اإلنسان البدائ   . واالرتجال

من تأثر اإلنسان المتحضر الذل لديه القدرة علـى االبتكـار           
ويعتبر اإلمكانيون   .والتقليد وتطبيق ما تعلم في حياته العملية      

بصفة عامة أكثر حذرا وحيطة من الحتميـين فـي معالجـة     
 فلم يتطرقوا في تحميل     ،موضوع العالقة بين اإلنسان والبيئة    

 بل أكدوا الوحدة الجغرافية، وحاولوا      ،أكثر من طاقته  اإلنسان  
إبراز جانبها البشرية والطبيعي أوالً، ومـن ثـم النـواحي           
البشرية المتخلفة التي ترتبط وتتـأثر وتـؤثر فـي الجانـب        
الطبيعي، والمسألة هنا مسألة تكيـف اإلنسـان مـع البيئـة            

                                                 
 .١١جغرافية العامة، مرجع سبق ذكره، ص أحمد علي إسماعيل، ال) 1
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 ومقدرته على استغالل مواردها، واالستجابة لمطالبها حتـى       
 وبـين اإلنسـان     ،يحدث انسجام بين عناصر البيئـة ذاتهـا       

  . )١(المستغل لهذه العناصر
ن في العصر الحـديث     وتجدر اإلشارة إلى أن الجغرافيي    

واالحتماليـة  قد انتهوا من مسألة الجدل الدائر بين الحتميـة          
 حيث يسلمون بحرية اإلنسان فـي       بالوصول إلى حل أوسط؛   

مون أيضا بأن هذه اإلمكانيـات      اختبار إمكانيات البيئة، ويس   
 أي أن البيئة تنطوي على      –محدودة بظروف البيئة الجغرافية     

 تحكمهـا بعـض العناصـر       ةإمكانيات عديدة في حدود معين    
الطبيعية مثل المناخ والنبات وبعض الظروف البيئية األخرى        

  . على الرغم من التقدم العلمي والتكنولوجي

  ::رية ومضمونهارية ومضمونهاماهية الجغرافية البشماهية الجغرافية البش: : ثانياثانيا

يتضح من العرض السابق أن الجغرافيا البشـرية قـد          
 واتضحت معالمها مـن خـالل تعـدد         ،تطورت بشكل كبير  
  . المدارس الجغرافية

                                                 
 . ٢٦،٢٧يسري الجوهري، الجغرافيا البشرية، مرجع سبق ذكره ص ) 1
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للجغرافيا البشرية ما ذكره    ن أهم تعريف    ويمكن القول إ  
تتناول دراسة كل ما لـه      نها جغرافية اإلنسان، أي أنها      جاد بأ 

ـ      عالقة باإل   وأنشـطته   ،أته وسـالالته  نسان مـن حيـث نش
االقتصادية المختلفة مثل الصيد والري والزراعـة والثـروة         

  . الحيوانية والثروة السمكية والثروة المعدنية والصناعة
 الجغرافيا البشرية بأنها العلم الـذي       )١(وتعرف الصحن 

يدرس اإلنسان كجزء من النظام الحيوي الذي يقـرر قصـة           
ثر البيئة الطبيعية، ويستلزم    الوجود، ويعكس في ذات الوقت أ     

هذا من الباحث ليس فقط دراسة اإلنسان نفسه بـل يسـتلزم            
أيضا دراسة مساكنه وطرقه وحقولـه المنزرعـة وغاباتـه          
الطبيعة ومصانعه ومناجمه، ولما كانت أية ظاهرة بشرية ما         
هي إال نتاج مجموعة معينة من الناس تعيش فـي موضـع            

زمان هي العناصر األساسـية     معين، كان الناس والمكان وال    
  . ألية دراسة جغرافية بشرية

ودراسة اإلنسان في المكان يستلزم من الدارس دراسـة         
عالقته بالعديد من عناصر الجغرافية الطبيعية مثل الموقـع،         

                                                 
 .الجغرافية البشرية العامة، مرجع سبق ذكره، صفحة ق: سعاد الصحن) 1
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نهـار  أ( األرض، موارد المياه وأشكالها      المناخ، أشكال سطح  
كالغابات وأشكال النبات الطبيعي المختلفة     )  أمطار – آبار   –

والحشائش والنباتات الصحراوية إلى جانب الموارد المعدنية       
  . المفيدة لإلنسان

 فتنبـع مـن الحقيقـة       ،أما دراسة اإلنسان في الزمـان     
الواضحة التي تؤمن بتعرض كافـة الظـاهرات الجغرافيـة          
طبيعية كانت أم بشرية للتغيير، وعلى الرغم مـن أن تغيـر            

ون بطيًئا إال أن هذا التغيير له       الظاهرات الطبيعية عادة ما يك    
آثاره على البشر، كما هو الحال في اآلثـار الناجمـة عـن             

جـزاء سـطح    ر الجليدي والعصر المطير في بعض أ      العص
  . األرض والتي لها وال شك انعكاساتها البشرية الحالية

 ، وال شك في التغيير؛    أما الظاهرات البشرية فهي أسرع    
ا هو الحـال فـي      أبعد مدى، كم  ولذلك فآثارها على اإلنسان     

ت على اآلالت والتقدم التكنولوجي بصفة      التغييرات التي طرأ  
 بـل  ،عامة، والتي غيرت الكثير مـن الجغرافيـة البشـرية    

رض العـالم   بيعية لبعض المناطق كغـرب أوروبـا وأ       والط
  . الجديد
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نهـا ذلـك    بأ"يعرف البعض الجغرافيا البشرية     وبالتالي  
ويقصـد  " ان في المكـان والزمـان      الذي يدرس اإلنس   مالعل

بدراسة اإلنسان هنا دراسته هو نفسه من جهة وأسلوبه فـي           
سد حاجاته األساسية من الغذاء والملبس والمأوى من جهـة          
أخرى، وهو ما يختلف فيه المجتمع البشري من بيئة طبيعية          

  . )١(إلى أخرى وهو المقصود بالمكان
 الجغرافيا  في كتابهEmrys Jonesويعرف أمريز جونز 

 أن الجغرافيا البشرية هو     ١٩٦٤البشرية والذي نشر في عام      
ذلك الفرع من فروع الجغرافيا الذي يتعرض لدراسة النمـو          
السكاني وتقسيم النوع البشري سالليا وسياسيا وثقافيا ولغويا        
ودراسة الهجرة والعمران والحصول على الطعام والبلـدان        

  . )٢(المواصالتوالمدن والتعدين والصناعة و
كما يعرف البعض بأن الجغرافيا البشرية هـي دراسـة      
ظاهرات سطح األرض التي خلقها اإلنسان، وهناك تعريـف         

 Cultural البشرية وهو الجغرافيا الحضـارية آخر للجغرافيا

                                                 
 . المرجع السابق، صفحة ش) 1
2( Jones, E., Human Geography, Chatto and Windus, 1964. 



 -٢٣-

Geography  ألن  ان هذا أدق التعريفات لهذا العلـم؛       وربما ك 
ـ         ن الجغرافيـا   البعض يعتقد أن دراسة اإلنسان نفسه جزء م

  . البشرية

  ::فروع الجغرافيا البشريةفروع الجغرافيا البشرية: : ثالثًاثالثًا

 أهم فـروع    نتنقسم الجغرافيا إلى قسمين كبيرين يعتبرا     
 وكـل   ،الجغرافيا وهما الجغرافيا الطبيعية والجغرافيا البشرية     

منهما يضم بعض الفروع الثانوية، باإلضافة إلى الجغرافيـا         
غرافيـا الطبيعيـة    التاريخية والتي تجمع في دراستها بين الج      

  . والبشرية ولكن في الماضي
  : وتنقسم الجغرافيا البشرية إلى الفروع اآلتية

  ): ): جغرافية السالالت البشريةجغرافية السالالت البشرية((جغرافية األجناس جغرافية األجناس 

AAnntthhrrppoo  ––  GGeeooggrraapphhyy  oorr  GGeeooggrraapphhyy  ooff  RRaacceess::    

ويدرس هذا الفرع اإلنسان من حيث أصـله وسـالالته          
ة الزنجيـة والسـاللة     والتي تضم الساللة القوقازية والسـالل     

المغولية، كما تتعرض لدراسة الصفات الجسمانية لإلنسـان        
مثل طول القامة، وشكل الرأس ولون البشرة ولـون الشـعر     
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وهذا الفرع من فروع الجغرافيـا      . وحجم األنف وشكل الفلك   
  .Anthropologyله صلة وثيقة بعلم األنثروبولوجيا 

  SSoocciiaall  GGeeooggrraapphhyy: : الجغرافيا االجتماعيةالجغرافيا االجتماعية  --٣٣

وتدرس الجماعات البشرية وارتباطها بالمكـان الـذي        
تعيش فيه، وليس هناك تنازع بين فرعي الجغرافيا الطبيعـي          

الجغرافيا االجتماعية إلى    Houstonويقسم هوستن   . والبشري
ثالثة أقسام واضحة هي جغرافية السكان وجغرافية الريـف         

  .)١(وجغرافية المدن
سة توزيع السكان وما يطرأ     وتهتم جغرافية السكان بدرا   

  على هذا التوزيع من زيـادة أو نقـص بسـبب الهجـرات             
أو الزيادة الطبيعية الناجمة عن الفرق بين عدد المواليد وعدد          
الوفيات، وتدرس جغرافية السكان كذلك كثافة السكان ومدى        

  . ارتباط هذه الكثافة بالظروف الجغرافية األخرى
ماط االستقرار البشـري    نأ فتدرس   ،أما جغرافية السكن  

الريفي والحضري وتنبع دراسة المدن كظـاهرة جغرافيـة         

                                                 
1( Houston, J., M., Asocial Geography of Europe, London, 1953, p. 26. 



 -٢٥-

وارتباط نموها بالظروف الجغرافية األخرى مـن موضـع         
  . وسطح ومناخ ونشاط بشري

أما جغرافية فتهتم بدراسة المدينة من حيث تطور نشأتها         
ونموها ومجال نفوذها، وتدرس كذلك أنماط المدن من حيث         

 والسمة التي تميزه عن غيره مـن األنشـطة          نشاطها الغالب 
  . األخرى

وتعتبر أقسام الجغرافية االجتماعية الثالثة من الفـروع        
الحديثة في علم الجغرافيا، وهي فروع نمت وتبلـورت فـي           
الفترة األخيرة وأخذت تجتذب الباحثين الجغرافيين فاتسـعت        

  .أبحاثهم وتعددت دراساتهم
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  )١(شكل 

  شرية وعالقتها بالعلوم األخرى فروع الجغرافيا الب
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  PPoolliittiiccaall  GGeeooggrraapphhyy: :  الجغرافيا السياسية الجغرافيا السياسية--٣٣

تهتم الجغرافيا السياسية بدراسـة الوحـدات السياسـية         
ومقومــات وجودهــا وتطورهــا، وتتنــاول العديــد مــن 

ماهية الدولة، الفرق بـين الدولـة       : الموضوعات لعل أهمها  
ة وأنواعهـا   والوطن، القوميات وأسسها، والحدود السياسـي     

  . ومشكالتها
وتستخدم الجغرافيا السياسية عناصر البيئـة الجغرافيـة      
لتفسير خصائص لوحدات السياسية من حيث قوتها أو ضعفها         
واستقرارها أو تفككها، كما تبحث الجغرافيا السياسية كـذلك         
في أسباب المشـكالت السياسـية علـى ضـوء الظـروف            

  . الجغرافية المختلفة

  : : إلقليميةإلقليمية الجغرافيا ا الجغرافيا ا--٤٤

وتختص بدراسة أي إقليم كوحدة جغرافية بحيث يكـون         
هناك أساس للتقسيم اإلقليمـي، فيميـز اإلقلـيم بخصـائص           
  . جغرافية معينة تميزه عن باقي األقاليم األخرى المجاورة له
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 في كتابه الجغرافيا اإلقليميـة      Wheeler.Jع ويلر   بتوقد ا 
Regional Geography١( التقسيم اآلتي(:  

  : :  إقليم متجانس إقليم متجانس--أأ

وهو عبارة عن منطقة تتميز بوجود صفة مميزة لها أو          
تتوافر فيها عدة خصائص ال تتوافر في األقـاليم األخـرى،           

  . ومن أمثله ذلك إقليم مناخ البحر المتوسط

  : :  إقليم وظيفي إقليم وظيفي--بب

وهو إقليم من صنع اإلنسان، خلق حدوده وحدد إنتاجـه          
م القطـن بـأرض     لهدف معين أو لسياسة معينة مثـل إقلـي        

  . الجزيرة بالسودان

  : :  إقليم عام إقليم عام--جج

يطلق على مناطق كبيرة إقليم عام من بـاب التجـاوز،           
ولقد قسم العالم إلى أقاليم عامة اتخذت حدود دولة أو أكثـر            

                                                 
محمد محمود محمدين، طه عثمان الفرا، مرجع سـبق ذكـره، ص            ) 1

٤٢-٤١. 
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ومثال ذلك إقليم أمريكا الالتينية، أو إقليم أفريقيا        . كحدود لها 
  . شمال الصحراء الكبرى

لفة يمكن أن يتخذ أحدها     وهناك خصائص وعناصر مخت   
  : أساسا لتحديد اإلقليم ومن هذه العناصر

  . عناصر بشرية مثل الدين واللغة والجنس  - أ
 . والتربة  عناصر طبيعية كالمناخ والتضاريس والنبات  - ب

  .  عناصر سياسية مثل حدود الدول السياسية واإلدارية-ج
 كالقمح والقطـن،    ؛ عناصر اقتصادية مثل غالت معينة     -د

  . وارد معدنية كالبترول والفحمأو م

  : :  الجغرافيا االقتصادية الجغرافيا االقتصادية--٥٥

ن موضـوعاتها تعـد أكثـر       هي علـم حيـوي بـل إ       
 ،الموضوعات الجغرافية ديناميكية لتغير معلوماتها باستمرار     

هذه المعلومات تتعلق بأنشطة اإلنسان المرتبطة بإنتاج وتبادل        
علم كـل    لذلك يتابع هذا ال    ؛وتوزيع واستهالك السلع المختلفة   

تغير يطرأ على حاجات اإلنسان وتعدد هذه الحاجات فيالحظ         
تطور عالقة اإلنسان ببيئة الطبيعة فمن الطبيعي أن تتبـاين          
هذه العالقة من مكان آلخر على سطح األرض تبعا لمـدى           
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  . تقدم اإلنسان الحضاري
 Economicوقد ظهر تعبيـر الجغرافيـا االقتصـادية    

Geography ا لها عن الجغرافيا     ١٨٨٢ول مرة عام     ألتمييز 
 التي شاعت في القـرن  Commercial Geographyالتجارية 

والتي اهـتم    Gotzالتاسع عشر على يد العالم األلماني جوتز        
 Johnes, G ويعرف جونز Ritterبها بعض الكتاب مثل ريتر 

 الجغرافيا االقتصادية بأنهـا  Darken Wold, Gوداركن وولد 
عناصـر البيئـة الطبيعيـة واألحـوال        تدرس العالقة بين    

االقتصادية، وبين الحرف المختلفة، كما تحاول تفسير أسباب        
 Show أما شو )١(تخصص مناطق محددة في إنتاج سلع معينة

E           فيعرف الجغرافيا االقتصادية بأنها العلـم الـذي يـدرس 
 من أجل الحياة وتوزيع     ،المشاكل التي تعترض كفاح اإلنسان    

ـ   طة االقتصـادية المختلفـة، أمـا ألكسـندر         الموارد واألنش
Alexander, J    فيحدد مجال بحـث الجغرافيـا االقتصـادية 

بدراسة تباين أنشطة اإلنسان المختلفة علـى سـطح األرض          
  . والمتعلقة بإنتاج وتبادل واستهالك الثروة

                                                 
1( Johnes, G., & Darken wold, Economic, 2 Geography, N.Y., 

1950, p. 7. 
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وتضم الجغرافيا االقتصادية العديد من فروع الجغرافيـا       
ة الصناعة وجغرافية اإلنتاج    جغرافية الزراعة وجغرافي  : مثل

المعدني وجغرافية النقـل وجغرافيـة التسـويق وجغرافيـة          
استخدام األرض وجغرافيـة الطاقـة وجغرافيـة المـوارد          
االقتصادية وجغرافية السياحة وجغرافية االستهالك وجغرافية      

  . الخدمات وجغرافية التجارة الدولية

  : : الجغرافيا التاريخيةالجغرافيا التاريخية

لتاريخية إلـى أي مـن الجغرافيـا       ال تنتمي الجغرافية ا   
 وإنما هي جغرافيا الماضـي      ،الطبيعية أو الجغرافيا البشرية   

بجوانبه الطبيعية والبشرية، أي أنها ال تقتصر في دراسـتها          
على الظروف الطبيعية للماضي فحسب، وإنما تهـتم كـذلك          

وال يمنع ذلك من أن تكـون هنـاك         . بدراسة النشاط البشري  
ية المناخية في الماضـي، أو دراسـات        دراسات عن الجغراف  

ن الجغرافيا التاريخيـة    ويمكن القول إ  . ن الهجرات البشرية  ع
نها روع الجغرافية البشرية والطبيعية؛ إذ إ     تضم في رحابها ف   

دراسات جغرافية كاملة طبيعية وبشـرية، ولكنهـا تتعلـق          
  . بالماضي ومن هنا اكتسبت اسم تاريخية
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א אא אא אא א
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  مقدمةمقدمة

العالم فـي   زاد االهتمام بموضوع السكان على مستوى       
هم العقود الخمسة األخيرة؛ حيث اعتبر المؤشر السكاني أحد أ        

حوذ هـذا   مؤشرات التنمية االقتصادية واالجتماعيـة، واسـت      
نظار العديد مـن العلمـاء علـى        االهتمام على الكثير من أ    

ـ    ة علمـاء السـكان والجغرافيـة       الصعيد األكاديمي وخاص
  . واالجتماع واإلحصاء

وموضع النمو السكاني ليس جديدا والدليل على ذلك ما         
نحـن عـبء     ": من الميالد بقوله   ٢٠٠٠ذكره ترتوليان عام    

يات حياتنا تضعنا   على العالم والموارد ال تكاد تكفينا وضرور      
   تمأل كل مكان فـي حـين أن الطبيعـة           في ضيق والشكاوى  

  ". مدنا حقًا بأسباب الحياةال ت
التنمية في تقريرهـا    وقد أشارت اللجنة العالمية للبيئة و     

يزداد : "ي بعبارة وهي  ن مشكلة النمو السكان   م بشأ ١٩٨٧عام  
نحاء كثيرة من العـالم بمعـدالت ال يمكـن أن           السكان في أ  

تتحملها الموارد البيئية المتاحة، معدالت تفوق أي توقعـات         
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 في اإلسكان أو الرعاية الصحية أو األمن        معقولة للتحسينات 
  ". الغذائي أو موارد الطاقة

وعلى الرغم من وجود فارق زمنـي بـين العبـارتين           
ن قرنًا من الزمـان، إال أن العبـارتي       يقترب من ثمانية عشر     

ن القلق الـذي يتعلـق      ، ويوجد تشابه كبير بشأ    هما واحد مفاد
 جديـدا، وإنمـا     ن هذا القلق لـيس    ، وأ بمشكلة النمو السكاني  

عدل لم يسبق له مثيـل      الجديد هو أن سكان العالم يزدادون بم      
ن مايكل تيتلوم عالم السكانيات األمريكي الذي       وعلى الرغم م  

قلل كثيرا من النظرة التشاؤمية إلى مشـكلة السـكان بـأن            
وصف االتجاهات السكانية الحديثة بال مبالغة بأنها ثوريـة،         

ومـع هـذا،    " كلـه ريخ البشري   فهي انفصال واقعي عن التا    
 قبوالً لدى األمريكيين على أوسع نطـاق،        فالخرافة التي تلقى  

قـد  " القنبلة السكانية "من الخرافات المتعلقة بالسكان، هي أن       
  )١(أبطلت ونزع فتيلها

                                                 
هالك تسء األرقام، قراءات في السكان واال     ما ورا ":  آن مازور  لوري) 1

، ترجمة سيد رمضان هداره، نادية حافظ خيري، الجمعية         "التنميةو
 م، ص ١٩٩٤المية، القـاهرة،    المصرية لنشر المعرفة والثقافة الع    

٦٠-٤٩ . 
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وعند تعرضنا لموضوع النمو السكاني سوف نتناول في        
الطبيعيـة  البداية تطور النمو السكاني والتي تمثل في الزيادة         

  . بمكوناتها المواليد والوفيات، ثم تتعرض لدراسة الهجرة

  نمو السكان في العالمنمو السكان في العالم: : أوالًأوالً

لكي نتمكن من دراسة السكان للوقوف على خصائصهم        
االجتماعية واالقتصادية ومستويات معيشتهم ومستوى دخـل       

يمكننا التعرف على معـدالت النمـو فـي المنـاطق           . الفرد
  . معرفة أين يتركز هؤالء السكانالمختلفة من العالم و

ولكن دراسة تطور نمو سكان العالم عبر العصور، وإن         
 نظرا ألن معظـم الدراسـات       ؛كانت خطة ضرورية الزمة   

  .  إال أنها قد ال تتسم بالدقة المناسبة–تترتب عليها 
ومعظم البيانات السكانية القديمة كان مصدرها المـواد        

لرحالة واألجانب الذين امتدت    الوصفية المستقاة من كتابات ا    
   اآلن الشعوب التـي تغيـرت حضـارتها قلـيالً        إقامتهم بين   

أو تغيرت في وقت تسجيل مشاهداتهم عن الحضـارة التـي           
ـ وللدراسات التـي أجرا   . ظلت قائمة زمنًا طويالً    ا علمـاء   ه

  . األجناس البشرية أهمية كبيرة أيضا في هذا المجال
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 مليـون   ٣٠لعالم بحوالي   وقد قدر عدد الباحثين سكان ا     
قد ) م. ق ٥٠٠٠حوالي  (نسمة وقت اكتشاف اإلنسان لزراعة      

 مليون نسمة عنـد انتهـاء دولـة         ١٠٠قدر عددهم بحوالي    
  . )١( )م. ق٣٠٠حوالي (الفراعنة 

شارة إلى أن أول تعداد سكاني فـي تـاريخ          وتجدر اإل 
القديم والذي يرجع إلى أكثـر مـن        " بابل"البشرية هو تعداد    

ولقد تم هذا التعداد ألسباب عسكرية      .  آالف سنة تقريبا   خمسة
وشبه اقتصادية أنارت الطريق أمام األباطرة العاملين حـين         
ذاك إلى التعرف على قوتهم العسـكرية ممثلـة فـي عـدد             
المحاربين الفعليين وعدد من سيطلبون لألعمال العسكرية بعد        

ـ           ن قـوة   ذلك وصوالً إلى أقصى ما تؤهله لهم هذه األعداد م
  . وبطش

ومنذ ذلك التاريخ دأبت إمبراطوريات أخـرى قديمـة         
 وخاصة في أوقـات     –كاإلمبراطورية المصرية والرومانية    

 سـكانية لألسـباب      إلى القيام بتعـدادات    –السالم القصيرة   

                                                 
اإلنسان وعمران األرض، مكتبة    : فيليب رفلة، أحمد سامي مصطفى    ) 1

 .٢٧م، ص ١٩٦٨األنجلو المصرية، القاهرة ، 
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العسكرية نفسها وشـبه االقتصـادية المتصـلة بـالجيوش          
  . المتحاربة ومواد التموين وجباية الضرائب وغير ذلك

 – على األقل من الوجهة التاريخيـة        –ومما ال شك فيه     
مارسـته  مصرية القديمة قد عرفت التعـداد و      أن الحضارة ال  

ينا األول الذي وضع نصـب      فعالً، وخاصة في عهد الملك م     
 وقام به كل سنتين، ثم تطورت أهمية التعداد         ،التعداداهتمامه  

  .)١(في عهده وتم كل سنة تقريبا
تعداد معروفًا به في الدولـة الرومانيـة        كما كان مبدأ ال   

القديمة التي عمدت إلى إجراء تعداد لسـكانها كـل خمـس            
سنوات، لتصل إلى أرقام تقريبية عن إمكاناتهـا العسـكرية          

 التـي   واالقتصادية طالما أن الحرب كانت وسيلتها األساسية      
. إليه من تقدم ورخاء وهميين     تنال عن طريقها كل ما تصبو     

 اإلمبراطورية والرومانية القديمة حتى اندثرت      ن سقطت وما إ 
  . با طوال العصور الوسطى تقريباوفكرة التعداد في أور

                                                 
سكان في ظل التضخم السكاني، دار      اقتصاديات ال : صالح الدين نامق  ) 1

 .٣٢، ص ١٩٨٠المعارف، القاهرة، 
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م . سـنة ق   ٨٠٠٠وقد قدر عدد سكان البشـرية منـذ         
 مليـون نسـمة منـذ    ٢٠ مليون نسمة، زادوا إلى      ٥بحوالي  
 مليون نسـمة منـذ      ٤٠م، ثم تضاعفوا إلى     . سنة ق  ٥٠٠٠
 مليون نسمة   ١٠٠ل عددهم إلى    م، بينما وص  . سنة ق  ٣٠٠٠

  )١(م. سنة ق١٠٠٠منذ 
 السابق أن عدد سكان العالم ضئيل     ويتضح من العرض    

 ويرجع ذلك إلى الحياة البدائية التي عاشها اإلنسان في          ،للغاية
الغابات واألحراج منذ آالف السنين قبل الميالد، عاش عيشة         

ـ ه علـى مـا   ، ومعتمدا في غذائ الطبيعة مكافحا إياها    هيجمع
  .  وذلك بطريقة فطرية،ويلتقطه من ثمار األشجار

مام وأصبح في   اف النار تقدم خطوة كبيرة إلى األ      وباكتش    
يوانات المفترسة، واستطاع أن يطهـو طعامـه        مأمن من الح  

ن يوقد النار لكي تقـوم بعمليـة تدفئـة          بدالً من أكله نيًئا، وأ    
فاسـتطاع  لألماكن التي يبيت فيها، ثم تقدم خطـوة أخـرى           

  .االنتقال والترحال إلى مناطق أخرى كلما كان ذلك مستطاعا

                                                 
 .٣٦المرجع السابق، ص ) 1
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سان األول بشيء من االستقرار في       ومع ذلك لم يحظ اإلن       
 وفـي عهـد     –رض يزرعها ويفلحها بنفسـه إال متـأخرا         أ

 ومن ثم كانت معـدالت مواليـده        –اإلمبراطوريات القديمة   
ة، ونتيجة لعلميـة    العالية مرتبطة دائما بمعدالت وفيات عالي     

كان عدد السـكان    ) المواليد والوفيات (التوازن بين المعدلين    
في العصور القديمة لم يزيدوا وينموا نموا طبيعيا يسمع لهـم           

  . بالتزايد المتصل في العدد
وصـل عـدد    ) م١٠٠٠(وفي األلف األولى بعد الميالد      

ت زيـادة السـكان      مليون نسمة، وبدأ   ٤٠٠ العالم إلى    سكان
  . ادة ملموسة منذ العصور الوسطىزي

  . ويوضح الجدول التالي تطور عدد سكان العالم
  ) ١(جدول 

  تطور عدد سكان قارات العالم خالل الفترة 

)٢٠٥٠ – ١٦٥٠(•  

  أوروبا  آسيا  أفريقيا  السنة
أمريكا 

  الالتينية

أمريكا 

  الشمالية
 العالم  األوقيانوسية

                                                 
 دراسـة إقليميـة،     –جغرافية أوروبا الجديدة    : حسام الدين جاد الرب    •

  .١٥٤م، ص ٢٠٠٤مكتبة ومطبعة الغد، القاهرة، 
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  أوروبا  آسيا  أفريقيا  السنة
أمريكا 

  الالتينية

أمريكا 

  الشمالية
 العالم  األوقيانوسية

٥٤٠  ٢  ١٢  ١  ١٠٠  ٣٢٥  ١٠٠  ١٦٥٠  

٧٩١  ٢  ٢٠  ١٦  ١٦٣  ٥٠٢  ١٠٦  ١٧٥٠  

٧٩١  ٢  ٢٠  ١٦  ١٦٣  ٥٠٢  ١٠٦  ١٨٠٠  

١٢٦٢  ٢  ٢٦  ٣٨  ٢٧٦  ٨٠٩  ١١١  ١٨٥٠ 

١٦٥٠  ٦  ٨٢  ٧٤  ٤٠٨  ٩٤٧  ١٣٣  ١٩٠٠ 

٢٥٢١  ١٣  ١٧٢  ١٦٧  ٥٤٧  ١٤٠٢  ٢٢١  ١٩٥٠ 

٥٩٠١  ٣٠  ٣٠٥  ٥٠٤  ٧٢٩  ٣٥٨٥  ٧٤٩  ١٩٩٨ 

٨٩٠٩  ٤٦  ٣٩٢  ٨٠٩  ٧٥٨  ٥٢٦٨  ١٧٦٦  ٢٠٥٠ 

لعـالم قـد    يالحظ من الجدول السابق أن عدد سـكان ا        
كمـا  . ١٨٠٠ إلى   ١٦٥٠تضاعفوا خالل قرن ونصف من      

تضاعف عدد السكان أكثر من مرتين ونصف خالل الفتـرة          
 مليـار   ١,٥حيث زادوا أكثر مـن      ) ١٩٥٠ – ١٨٠٠(بين  

نسمة خالل هذه الفترة، كما تضاعف سكان العالم أكثر مـن           
 ٢,٣حيث زادوا نحو    ) ١٩٩٨ – ١٩٥٠(مرتين خالل الفترة    

سمة، ومن المتوقع أن يصل عدد سكان العـالم عـام           مليار ن 
  .  مليار نسمة٩ ما يقرب من ٢٠٥٠

وتعتمد دراسة النمو السكاني على مقياس هام هو معدل         
النمو السكاني، وهو يعد أساسا لدراسة درجة التغير في حجم          
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السكان في إقليم ما في فترة زمنية محـددة، ويحسـب هـذا             
ي حساب الفـرق مـن أعـداد        هما ه ا إحد ؛المعدل بطريقتين 

السكان في تعدادين مختلفين واألخرى هي تقدير معدل التغير         
والطريقـة األولـى    . من سجالت المواليد والوفيات والهجرة    

التي تعتمد على جملة عدد السكان في تعدادين مختلفة هـي           
الطريقة الشائعة لحساب مدل تغير السـكان فـي المجتمـع           

ل باستخدام طريقتي المتوالية    ويمكن الحصول على هذا المعد    
  . )١(العددية والمتوالية الهندسية

  : : الزيادة الطبيعيةالزيادة الطبيعية: : ثانياثانيا

الزيادة الطبيعية هي الفرق بين عـدد المواليـد وعـدد           
الوفيات، وتحسب معدالت الطبيعية من خالل الفرق بالنسـبة         
لكل ألف من السكان، وتسمى في هذه الزيادة في هذه الحالـة      

يعية الخام، أما إذا نقصت نسبة المواليد عن نسبة         بالزيادة الطب 
الوفيات في سنة من السنين، فمعناه أن السكان آخـذون فـي            

                                                 
 أسـس وتطبيقـات، دار      –جغرافية السكان   : فتحي محمد أبو عيانة   ) 1

م، ص  ٢٠٠٠ الجامعية، الطبعة الخامسـة، اإلسـكندرية،        المعرفة
١٣٤ – ١٣٣ . 
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.  فمعنى هذا ثبـات السـكان      ،النقصان، وإذا تعادلت النسبتان   
ـ       والواقع أن السكان ي    ن تغيرون من ثالثة اتجاهات، وذلـك م

األعلـى  خالل المواليد الجدد، وانتقال األفراد إلى فئات السن         
  . ثم بالوفيات في مختلف فئات السن

ويستخدم البعض أحد المؤشرات اإلحصائية والتي يطلق       
 لقياس الزيادة الطبيعية Vital Indexعليها اسم الدليل الحيوي 

وذلك للوقوف على مستقبل السكان في دولة ما، أو فـي أي            
 ويستخرج الدليل الحيـوي عـن طريـق         ،مجموعة سكانية 

  : )١(يةالمعادلة اآلت
        مو

  و  = ح 
 ×١٠٠  

  الدليل الحيوي = ح:حيث
  عدد المواليد األحياء=     مو
  عدد الوفيات=      و

                                                 
السكان ديموغرافيـا   : محمد السيد غالب، محمد صبحي عبد الحكيم      ) 1

وجغرافيا، الطبعة الرابعة، مكتبة األنجلـو المصـرية، القـاهرة،          
 .٨٣ – ٨٢م، ص ١٩٧٨
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  معدالت النمو السكاني في العالم

  ) ١(شكل رقم 

  



 -٤٤-

، )١(ويتعلق بالزيادة الطبيعية ما يسمى بنسبة التعويض
ساسيين هما المواليد وتنقسم الزيادة الطبيعية إلى عنصرين أ

  : والوفيات
  

                                                 
  :  يتم حساب هذه النسبة عن طريق المعادلتين التاليتين) 1
 حيث يتم The gross reproduction rate: سبة التعويض الكلية ن-

حساب قدرة الجيل من السكان على التجدد باعتبار عـدد اإلنـاث            
الالتي أللف امرأة في فئات السن المختلفة خـالل القـدرة علـى             

  : سنة أي أن) ٤٩ – ١٥(اإلنجاب أي ما بين 
  اليد اإلناثنسبة المو× الخصوبة الكلية 

  =نسبة التعويض الكلية 
  عدد المواليد في العام

  

 نظـرا ألن  The net reproduction rate: نسبة التعويض الصافية
اإلناث يتعرضن للموت كأي جزء من السكان أثناء اإلنجاب فإنـه           
يبغي حساب وفيات اإلناث هذه الفترة وذلك عن طريق المعادلـة           

  :االتية
  نسبة المواليد الكلي× ناث نسبة المواليد اإل

  =نسبة التعويض الكلية 
  عدد اإلناث األصلي

  

  .٧٧ – ٧٥المرجع السابق، ص :  راجع-
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  BBiirrtthhss: : المواليدالمواليد  --أأ

يقصد بمعدل المواليد عدد المواليد األحياء في سنة معينة 
 ويتم حساب هذا المعدل عن طريق ،لكل ألف من السكان

  : المعادلة اآلتية
  

جملة عدد المواليد في عام من األعوام 
   =المواليد الخاممعدل 

  ف العامعدد السكان في منتص
×١٠٠ 

  

وتجدر اإلشارة إلى أن هذا الرقم كغيره من األرقام 
الديموغرافية عرضة للخطأ وال سيما إذا كانت النسبة 

 ألن في هذه الحالة سيكون ؛المستخرجة تقع بين إحصائين
االعتماد على تقدير السكان في السنة المراد استخراج 

  عالم هذا باإلضافة إلى أنه في كثير من بالد ال. نسبتها
ال يكون تسجيل المواليد دقيقًا حتى في الواليات المتحدة 

من جملة % ٣ – ٢األمريكية ذاتها نجد أن ما يتراوح ما بين 
مواليدها غير مسجلين، وفي بعض الدول األخرى يكون 

في البرازيل نجد . الموقف أكثر تعقيدا بالنسبة لعدد المواليد
زون قد تلجأ امأن األسرة التي تعيش في شمال شرق األ

ر من مرة بسبب تحركاتهم لتسجيل عدد من أطفالها أكث
 ولذلك قد نجد االختالف في نسبة المواليد في المستمرة؛
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من سنة % ١٠٠٠ – ٥٠٠بعض الجهات يتراوح بين 
كما أن المواليد من اإلناث قد يهمل تسجيلها أحيانًا . ألخرى

رت نسبة  فمثالً في الصين قد؛في بعض بالد الشرق األقصى
 في األلف في حين ٣٧ بحوالي ١٩٣٠المواليد في عام 

ارتفعت نسبة المواليد عن ذلك كثيرا في شمال شرق الصين 
حيث يقطن اليابانيون الذين يمتازون بتحديد نسلهم أكثر من 

  . اليابانيين في موطنهم األصلي
وهي قدرة  Fertilityوينبغي أن نفرق بين الخصوبة 

. ظر عن كونها زوجة أو فتاة بغض الن،بالمرأة على اإلنجا
) بسبب تحديد النسل أو عدم الزواج"ة التي ال تنجب والمرأ

 فهو عملية إنجاب Fecundityأما اإلنجاب . غير المرأة العقيم
  . )١( األطفال فعالً
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 – ١٢٧، ص   ١٩٧١السكان، دار الكتب الجامعية، اإلسـكندرية،       
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: : اآلتيةاآلتية  ويتم حساب معدل الخصوبة العام عن طريق المعادلةويتم حساب معدل الخصوبة العام عن طريق المعادلة
    

  د عدد الموالي
  =معدل الخصوبة العام 

  )سنة٤٩- ١٥(عدد النساء في سن الحمل 
×١٠٠ 

    
وعلى الرغم من أن هذا المقياس األخير أي معدل 
 ؛الخصوبة العام يعتبر أكثر المقاييس دقة لقياس الخصوبة

نظرا ألنه يربط بين عدد المواليد وبين عدد اإلناث في سن 
الحمل، إال أنه ال يوضح عند إجراء مقارنة بين مجموعتين 

انيتين االختالف في التوزيع العمري للنساء في سن سك
الحمل، ومعلوم أن هناك تباينًا بين اإلناث في سن الحمل 
حسب السن، كما أن هذا المعدل ال يأخذ في الحسبان نسبة 
المتزوجات من مجموع اإلناث الواقعة أعمارهن في الفئة 

 فالمعدل يدخل جميع اإلناث ؛سنة) ٤٩ – ١٥(العمرية 
وجات منهن والعازبات، وال شك أن المجموعة التي المتز

ترتفع فيها نسبة المتزوجات تكون أكثر خصوبة والعكس 
  . صحيح

وتجدر اإلشارة إلى أن أعلى معدل للمواليد في العالم 
تسجل في الدول النامية، وهي تضم معظم الدولة اإلفريقية 

× ١٠٠٠ 
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 دول أمريكا الوسطى ضواآلسيوية، باإلضافة إلى بع
بية، حيث تسجل في هذه الدولة معدالت تزيد أحيانًا والجنو

 في ٥٠ول إلى  في األلف، بل تصل في بعض الد٤٠من 
 حيث بلغ المعدل العام للمواليد في األلف وأكثر من ذلك؛

 في األلف، وهذا يعكس مستوى الخصوبة ٤١,٢قارة أفريقيا 
والتي تؤثر فيها مجموعة من العوامل االقتصادية 

وعلى رأسها الزواج المبكر والذي يبدو في فئة واالجتماعية 
وحسب ) ١٩-١٥(رية اإلناث المتزوجات في الفئة العم

 دول في القارة األفريقية ٧ سجلت ٢٠٠٣إحصائيات عام 
 في األلف منها ثالث دول تقع ٥٠معدل مواليد يزيد عن 

النيجر وسيراليون ونيجيريا ودول في : غرب القارة وهي
كما . كينيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا: شرق القارة وهي

 ٤٩ دولة في القارة معدالت مواليد تتراوح بين ٣٣سجلت 
 دولة في غرب ١١ في األلف وهي تضم ٥٠إلى أقل من 

بيساو وبوركينا فاسو مالي وموريتانيا وغينيا و: يالقارة وه
كما يدخل . والسنغال وكوت ديفوار وسيراليون وتوجو وغانا

زامبيا :  دول في شرق القارة وهي٩ضمن هذه الفئة 
زيمبابوي وأثيوبيا والصومال وموزمبيق ومالجاش وأرتريا و



 -٤٩-

 دول في ٣كذلك يدخل ضمن هذه الفئة . ومالوي وبورندي
 ٦ناميبيا وبتسوانا وليسوتو، فضالً عن : جنوب القارة وهي

 وأفريقيا الوسطى والكونغو تشاد: دول في وسط القارة وهي
ا دول الجزائر وليبيا ) ائيرز(قراطية الديموالكاميرون، وأخير

كما سجلت بعض الدول معدالت . والسودان في شمال القارة
 ٣٠مواليد متوسطة وهي التي يتراوح فيها معدل المواليد بين 

مصر :  دول وهي٥ف وهي تضم ل في األ٤٠إلى أقل من 
وتونس والمغرب في شمال القارة، والجابون في وسط القارة 

أما الدول التي سجلت معدالت . رية جنوب أفريقياوجمهو
   في األلف ٣٠حيث يقل هذا المعدل عن . مواليد منخفضة

فال يدخل ضمن هذه الفئة سوى دولة واحدة وهي 
لغ معدل المواليد بها ؛ حيث بموريشيوس في شرق القارة

  . )١( في األلف١٨,٣
قيا ويالحظ أن هذه الدول األفريقية تقع في نطاق أفري    

أما . المدارية وتضم كثيرا من األقطار الصحراوية الفقيرة

                                                 
جغرافية أفريقيا وحـوض النيـل، مكتبـة        : حسام الدين جاد الرب   )  1

 .١٢٠-١١٩، ص ٢٠٠٤/٢٠٠٥مطبعة الغد، القاهرة، و
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بية، وأدنى معدالت للمواليد فقد سجلت لها في الدول األور
باإلضافة إلى اليابان، وقد سجلت أقل المعدالت في كل من 

 في ١٢لف، وسجل معدل  في األ١٠اليونان وإيطاليا وهي 
  .)١(ركانمداأللف في كل من النمسا والمجر وبلجيكا وال

ويرجع السبب في انخفاض معدل المواليد في قارة 
 ٢٠٠٠أوروبا إلى انخفاض معدل الخصوبة والذي بلغ عام 

 بالمقارنة بالمعدل العالمي ، مولود لكل ألف امرأة١,٤نحو 
 في ٤,٩ مولود في حين بلغ هذا المعدل نحو ٢,٧الذي بلغ 
 في ٢,١،  في أمريكا الجنوبية٥,٥ في آسيا، ٢,٦أفريقيا، 

 وذلك كما يتضح )٢( في األوقيانوسية٢,٣مريكا الشمالية، أ
  . من الجدول التالي

ويرجع السبب في ارتفاع معدل المواليد في الدول 
 وانتشار الفقر وانخفاض ،النامية النخفاض مستوى المعيشة

                                                 
أسس علم السكان وتطبيقاته الجغرافية، الطبعة      : أحمد علي إسماعيل  )  1

  .٤٠ – ٣٩، ص ١٩٩٧الثامنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 
جغرافية أوروبا الجديدة، مرجع سبق ذكره،      : حسام الدين جاد الرب   )  2
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نسبة المتعلمين والزواج المبكر لإلناث وقلة دراية اإلناث 
  . بوسائل منع الحمل

  ) ٢(دول ج

  •)٢٠٥٠ – ١٩٥٠(معدل الخصوبة في قارات العالم خالل الفترة 

  أوروبا  آسيا  أفريقيا  العالم  السنة
أمريكا 

  الجنوبية

أمريكا 

  الشمالية
 األوقيانوسية

٣,٣  ٣,٤٧  ٥,٨٩  ٢,٦٦ ٥,٨٩  ٦,٧٤  ٥,٢  ١٩٥٥ -١٩٥٠  

٤,٢١  ٣,٧٢  ٥,٩٣  ٢,٦٦ ٥,٦٣  ٦,٨ ٤,٩٥  ١٩٦٠-١٩٥٥  

٤,٠١  ٣,٣٤  ٥,٩٧  ٢,٨٥ ٥,٦٣  ٦,٨ ٤,٩٧  ١٩٦٥-١٩٦٠  

٤,٠١  ٣,٣٤  ٥,٩٧  ٢,٥٨ ٥,٦٣  ٦,٨٦ ٤,٩١  ١٩٧٠-١٩٦٥  

٣,٢٥  ٢,٠١  ٥,٠٣  ٢,١٦ ٥,٠٦  ٦,٧١ ٤,٤٨  ١٩٧٥-١٩٧٠  

٢,٦٢  ١,٨٧  ٤,٤٨  ١,٩٧ ٤,٧١  ٦,٥٩  ٣,٩  ١٩٨٠-١٩٧٥  

٢,٦٢  ١,٨١  ٣,٩  ١,٨٨ ٣,٦٦  ٦,٤٣ ٣,٥٧  ١٩٨٥-١٩٨٠  

٢,٢٦  ١,٨٩  ٣,٣٩  ١,٨٣  ٣,٤  ٦,٠٨ ٣,٣٧  ١٩٩٠-١٩٨٥  

٢,٤٥  ٢,٠٢  ٣,٠١  ١,٥٨ ٢,٩٨  ٥,٦٣ ٣,٠٣  ١٩٩٥-١٩٩٠  

٢,٤٥  ٢,٠١  ٢,٧٢  ١,٤٣ ٢,٧٢  ٥,٢٢ ٣,٨٣  ٢٠٠٠-١٩٩٥  

٢,٤٥  ٢,٠٥  ٥,٥٣  ١,٣٨ ٢,٥٥  ٤,٩١ ٢,٦٩  ٢٠٠٥-٢٠٠٠  

٢,٣٤  ٢,٠٥  ٢,٣٦  ١,٣٧ ٢,٤٢  ٤,٥٧ ٢,٥٩  ٢٠١٠-٢٠٠٥  
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  أوروبا  آسيا  أفريقيا  العالم  السنة
أمريكا 

  الجنوبية

أمريكا 

  الشمالية
 األوقيانوسية

٢,١٦  ٢,٠٣  ٢,٢٣  ١,٤  ٢,٣  ٤,١٩  ٢,٥  ٢٠١٥-٢٠١٠  

٢,١٢  ٢,٠٢  ٢,١٣  ١,٤٤ ٢,٢١  ٣,٨٤ ٢,٤١  ٢٠٢٠-٢٠١٥  

٢,٠٨  ١,٩٩  ٢,٠٤  ١,٥٢ ٢,١٣  ٣,٥٢ ٣,٣٣  ٢٠٢٥-٢٠٢٠  

٢,٠٤  ١,٩٦  ١,٩٨  ١,٦٣ ٢,٠٦  ٣,٢٣ ٢,٢٥  ٢٠٣٠-٢٠٢٥  

٢  ١,٩٤  ١,٩٤  ١,٧٢  ٢  ٢,٩٨ ٢,١٨  ٢٠٣٥-٢٠٣٠  

١,٩٤  ١,٨٩  ١,٨٨  ١,٨٣ ١,٩٥  ٢,٧٥ ٢,١٢  ٢٠٤٠-٢٠٣٥  

١,٩٤  ١,٨٩  ١,٨٨  ١,٨٣ ١,٩٣  ٢,٥٦ ٢,٠٦  ٢٠٤٥-٢٠٤٠  

١,٩٢  ١,٨٥  ١,٨٦  ١,٨٤ ١,٩١  ٢,٤ ٢,٠٢  ٢٠٥٠-٢٠٤٥  

 في األلف   ٢٢ويتراوح معدل المواليد في قارة آسيا بين        
 في األلف والذي يمثل أعلـى       ٤٠وهو يمثل المعدل للمواليد،     

معدل للمواليد ويتمثل في دول الخليج العربي فضـالً عـن           
  . أفغانستان

وتجدر اإلشارة إلى أن معدل المواليد يتأثر بمجموعـة         
ية للبلـد   من العوامل بعضها يـرتبط بـالظروف االقتصـاد        

والبعض اآلخر مرتبط بالعوامل االجتماعية وعادات الزواج       
 ألن اإلنجـاب     الطالق وعادات المعاشرة الزوجيـة؛     وقوانين

متصل اتصاالً وثيقًا بعادات الزواج ونظمـه، فكلمـا كـان           
الزواج مبكرا كلما كانت الفرصة مهيأة إلنجاب أطفال أكثـر          
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إلضافة إلى ذلك فإن    با. وكلما طالت فترة المعاشرة الزوجية    
الطالق وإعادة الزواج قد يكون سـببا فـي ارتفـاع نسـبة             
اإلنجاب كما يحدث في مصر، وقـد يكـون عـدد األزواج            

 -كما هو الحال في هضبة التبـت       -بالنسبة للزوجة الواحدة  
ويقلل تأخر سن الـزواج أو قلـة        . عامالً وراء قلة اإلنجاب   

ـ       مـن نسـبة     -ااإلقبال عليه بسبب ظروف اقتصادية أيض
اإلنجاب، والمثال على ذلك ما حدث في الواليـات المتحـدة           
عندما انخفضت نسبة الزواج وأحجم السكان عـن اإلنجـاب          
أثناء أعوام األزمة االقتصادية التي سادت في الثالثينيات من         
القرن العشرين، ولكنهم ما لبثوا أن أقبلـوا علـى الـزواج            

  .)١(والتناسل بعد انتهاء هذه األزمة
وتلعب الحالة الصحية دورا في التـأثير علـى معـدل           
اإلنجاب على الرغم وجود صلة مباشرة بين الحالة الصـحية          
العامة للفرد وقدرته على اإلنجاب بدليل أن كثيرا من ضعاف          
الصحة لهم قدرة على اإلنجاب أكثر األصحاء، إال أن هنـاك           

جة لسوء   فانتشار األمراض المعدية نتي    ،بعض االرتباط بينهما  

                                                 
 .١٣٣يسري الجوهري، حافظ مصطفى، مرجع سبق ذكره، ص )  1
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قد يؤدي في بعض األحيان إلى عقم جزئي        الصحية  األحوال  
أو كلي، كما أن انتشار األمراض السرية بين كثير من القبائل           

 إذ  ؛األفريقية هي المسئولة عن انتشار العقم بين األفـريقيين        
يالحظ في بعض أجزاء أفريقيا الزنجية أن ما يقرب من ربع           

  .ملن أبدا لهذا السببأو نصف السيدات المتزوجات ال يح
وفي بعض أجزاء أخرى من العالم حيث تشجع الهجرة              

إلى المناطق الحديثة أو الهامشية وإلى المدن الجديدة ومـدن          
العالم التي تقام إلى جوار المصانع الكبـرى توجـد جـزر            
سكانية تحتوي على شباب من الجنسين وأزواج صغار السن         

  . يد في هذه المجتمعاتبد أن ترتفع الموال ومن ثم ال
وتلعب التعاليم الدينية دورا في تحديد نسـبة المواليـد          

نمو األسرة الطبيعي وتقف     تؤيد   –كما نعلم    -فجميع األديان 
 ومن ثم نالحـظ     امة أمام جميع أشكال تحديد النسل؛     بصفة ع 

أن المجتمعات المحافظة على أصول أديانها تتميز بارتفـاع         
المسـلمين يتفـاخرون أن أسـرهم        بل نصف    ،نسبة المواليد 

  .  وأنهم متمسكين بأصول الدين،تتكون من العديد من األطفال



 -٥٥-

أما في المجتمعات الغربيـة فنجـد أن الجماعـات          
الكاثوليكية أشد تمسكًا بالتقاليـد الدينيـة مـن المجموعـات           

  . األخرى مهما اختلفت درجة تقدمها االقتصادي والمادي
عات الفرنسية الكاثوليكية   وينطبق هذا الوضع على الجما    

 إذ ترتفع بينها نسبة المواليد بمقدار       ؛التي تعيش في ريف كندا    
ية التي تعـيش فـي      لجماعات البريطانية البروتستانت  الثلث وا 
  .)١(المدن

 ،كما أن العادات والتقاليد تلعب دروا في معدل اإلنجاب        
وخاصة فيما يتعلق بالزواج والطالق اللذين لهما أثر فعـال          

 فالدين اإلسالمي كما نعـم وكـذلك        في نسبة اإلنجاب،  ضا  أي
بعض التقاليد األمريكيـة تسـمح بنظـام تعـدد الزوجـات            

Polgamy         ا من اإلناثالذي من شأنه أن يتزوج الرجل عدد  .
وقد يحدث هذا الزواج في أفريقية الزنجية تبعا لمقدرة الرجل          

كان لديه عدد    فكلما كان الرجل ثريا وكبيرا كلما        ،ةاالقتصادي
. نجابذا يقلل من قدرة المرأة على اإل       وه ،أكبر من الزوجات  

حد السالطين فـي    ن أوضح األمثلة على ذلك حيث وجد أ       وم
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 ١٠٠ غير أنه لم ينجب سوى        امرأة ٦٠٠أفريقيا الذي تزوج    
 ٥٠ن هناك آخر في توجو في غرب القارة تـزوج           طفل، وأ 

   ، امـرأة  ٣٠ طفالً، وثالث تـزوج      ١٩سيدة ولم ينجب سوى     
  . )١(ولم ينجب سوى خمسة أطفال

  MMoorrttaalliittyy: :  الوفيات الوفيات--بب

تعدو الوفيات من الظواهر الديموغرافيـة والجغرافيـة        
. المهمة والتي تؤثر في توزيع السكان ونمـوهم وتـركيبهم         

ويؤدي تباين ظروف البيئة والحالة االجتماعية إلـى تبـاين          
إلـى أخـرى    معدالت الوفيات من بلد إلى آخر ومن منطقة         

ففي البالد الزراعية والمتخلفة اقتصاديا     . داخل القطر الواحد  
واجتماعيا يرتفع فيها معدل الوفيات، علـى عكـس الـدول           
  المتقدمة صناعيا حيث يـنخفض فيهـا المعـدل المـذكور،           
وال تقتصر أهمية الوفيات في ضبط عدد السـكان النهـائي           

ن حيـث فئـات     فقط، بل تتعدى إلى تكوين السكان أنفسهم م       
ففي بعض أنماط السكان تزداد وفيات كبـار        . العمر والنوع 

                                                 
1   )  Garnier, B., A Geography of Population, London, 1966, p. 
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السن، وأحيانًا يكون الذكور أكثر تعرضا للموت من اإلناث،         
وبعض الشعوب تهمل أطفالها من اإلناث فتـزداد الوفيـات          

وقد ترتفع الوفيات بين األقلية العنصرية إذا كانت من         . بينهن
القوميـة أيضـا النخفـاض      السود أو الملونين، واألقليـات      

ــا ــتويات دخوله ــادي  ،مس ــتوى االقتص ــالي المس  وبالت
  . )١(واالجتماعي

ويمكن الحكم على مستويات الوفيات السائد في المجتمع        
عن طريق بعض المقاييس والتي أهمها معدل الوفيات الخـام   

Crude Death Rate  ا ويتم حسـابهوهو أكثر المقاييس شيوع 
  : على النحو التالي

  إجمالي عدد الوفيات في السنة
   =الوفيات الخامعدل م

  جملة عدد السكان في منتصف السنة
×١٠٠ 

كما يوجد مقياس آخر وهو معـدل وفيـات األطفـال           
وهو معـدل يختلـف عـن     Infant Mortality Rateالرضع 

المعدل السابق ويمكن الحصول عليه بقسـمة عـدد وفيـات           

                                                 
افيـة السـكان، منشـأة      دراسات فـي جغر   : عباس فاضل السعدي  )  1
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 علـى مجمـوع عـدد       األطفال الذين تقل أعمارهم عن سنة     
 ويعبر  ١٠٠٠ في   المواليد األحياء خالل نفس السنة مضروبا     

  : تيةعنه بالمعادلة اآل
 عدد حاالت الوفاة لألطفال أقل من سنة

  =معدل وفيات الرضع 
  مجموع عدد المواليد أحياء في نفس السنة

×١٠٠ 
  

وعادة ما يكون هذا المعدل مرتفعا عن معدل الوفيات         
 مدى ما تقدمه الدولة مـن خـدمات صـحية           الخام ويعكس 

لمواطنيها، ويكون هبوطه أول خطوة في هبـوط مسـتوى          
الوفيات ككل في المجتمع، وفي كثير من الدول يأتي معـدل           

سنوات بعـد معـدل     ) ٤ – ١(وفيات األطفال في فئة السن      
نه في معظم الـدول الناميـة        حتى إ  –وفيات الرضع مباشرة    

 ألعمار  –وفيات بها في أي سنة      يكون أكثر من نصف عدد ال     
 سنوات، وعلى ذلك فإن صـيغة معـدل وفيـات           ٥تقل عن   

  :)١(الرضع تكون على النحو التالي
  عدد حاالت الوفاة لألطفال أقل من سنة

  =معدل وفيات الرضع 
  مجموع عدد المواليد األحياء في نفس السنة

×١٠٠ 

                                                 
 .٢٠٨ – ٢٠٦فتحي أبو عيانة، مرجع سبق ذكره، ص )  1



 -٥٩-

التـي  وتجدر اإلشارة إلى أن النسب العالية للوفيات هي         
 الدول النامية األقل     وتوجد في  ، في األلف  ٢٠تسجل أكثر من    

 وهي التي   ،ما في أفريقيا، بينما النسب الصغيرة     سيتطورا وال 
 في األلف فتسود في الـدول       ١٠تقل فيها نسبة الوفيات عن      

المتقدمة الصناعية، وإن كان ليس من الضروري أن ينطبـق        
نخفاض حـاد فـي      حيث حدث ا   ؛هذا التقسيم على كل الدول    

 ؛نسب الوفيات في السنوات التي تلت الحرب العالمية الثانيـة         
بسبب التقدم الطبي والنجاح في القضاء علـى كثيـر مـن            

وقد قل  .  الوبائية باستخدام تكنولوجيات طبية جديدة     مراضاأل
الفارق بين الدول المتقدمة والدول النامية من حيث نسبة عدد          

 نسبة الوفيات في عدد مـن        رغم أن  –الوفيات عن ذي قبل     
الدول المدارية والدول المستقلة حديثًا قد انخفضـت بمقـدار          

  . الربع بالمقارنة بما كانت عليه من قبل أو أكثر من ذلك
وقد استفادت بعض الـدول الناميـة مـن االحتكـاك           
الحضاري بالغرب فأخذت عنه وسائل تحسين الصحة العامة        

سيما وفيات األطفـال    التي أدت إلى خفض نسب الوفيات وال      
الرضع، وذلك على الرغم من أن هذه الدول لم تشـهد بعـد             
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مرحلة التصنيع التي ارتبط بها في أوروبا الغربية والواليات         
  . )١(المتحدة الهبوط المماثل للوفيات

كما أن نسبة الوفيات ال تختلف عن نسبة المواليد الخام          
نـد دراسـة    في كونها ليست ذات معنى في مجال المقارنة ع        
ود نسبة عالية   التركيب السكاني، فبعض الدول التي تتسم بوج      

بد وأنها تتوقع    ستراليا والنمسا وألمانيا ال   من كبار السن مثل أ    
نسبة عالية من الوفيات أكثر من التوقع فـي مجتمـع آخـر             

سبانيا، كما  إيحتوي على نسبة عالية من الشباب كما هو في          
ل العالمية األخرى قد يـؤثر      أن افتراض التساوي في األحوا    

  . )٢(في الصحة والعمر المتوقع لألفراد
وأهم حقيقة يمكن أن نلحظها بالنسبة لمعـدل الوفيـات          
الخام هي الهبوط المطرد خالل بعض عقـود فـي الـدول            
المتقدمة، فعلى سبيل المثال بلغ متوسط الوفيات في الواليات         

نحـو  ) ١٩٠٥ – ١٩٠٠(المتحدة األمريكية خالل السنوات     
                                                 

ـ )  1 علم السكان، ترجمة محمد صبحي عبد الحكـيم،        : رونج. دنيس ه
 .٤٧، ص ١٩٦٧مكتبة مصر، القاهرة، 

المضمون البشري في الجغرافيا، مؤسسة شـباب       : يسري الجوهري )  2
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 في األلـف خـالل      ٩,٤ في األلف، وانخفض ليصبح      ١٦,٢
خـالل  % ٤٠بنقص يزيد على    ) ١٩٥٩ – ١٩٥٥(السنوات  

 في ذلك إلى السيطرة الكبيرة على       بهذه الفترة، ويرجع السب   
 سواء على   ؛األمراض وزيادة االهتمامات والخدمات الصحية    

المستوى العام وخاصة في المـدن وعلـى مسـتوى أفـراد        
  . )١(مع في المنزلالمجت

وقد ترتب على انخفاض معدل الوفيات في العالم فـي          
الدول النامية أو المتقدمة ارتفاع متوسط العمر المتوقع للفرد،         

م كان العمر المتوقع للفرد في الدول الناميـة         ١٩٥٠ففي عام   
ات مـن   يأقل قليالً من األربعين عاما، وبحلول أوائل التسعين       

 عاما أي زاد بأكثر من      ٦٢ليصل إلى   القرن العشرين ارتفع    
وخالل هذه الفترة الزمنية ارتفع متوسط العمر المتوقع        % ٥٠

  . عاما٧٥ إلى ٦٦للفرد في الدول المتقدمة الصناعية من 
وكانت أعظم المكاسب المذهلة التي تحققت في هذا المجال            

 حيـث   ، وخاصة الرضع منهم من الموت؛     هي وقاية األطفال  

                                                 
مشكالت السكان، ترجمـة راشـد      : لويس. تومبسون، دافيد ت  . وارين س )  1

 .٥٢٠، ص ١٩٦٩البراوي، مكتبة األنجلو المصرية، القاهرة، 



 -٦٢-

ات األطفال الرضع بما يقرب من الثلثين منـذ         انخفضت وفي 
  . م على النطاق العالمي١٩٥٠عام 

وتحظى قارة أفريقيا بأعلى معدل للوفيات بين قـارات         
العالم وخاصة بالنسبة لوفيات األطفال الرضـع، وتـنخفض         
الوفيات في المدن والمراكز الصـناعية والتجاريـة لتقـدم          

ير في المناطق الريفية    الخدمات الطبية، بينما ترتفع بشكل كب     
 ويبلغ معدل الوفيات العام في قارة أفريقيـا عـام           ،والرعوية
 في األلف في حين يبلغ المعدل العالمي        ١٣٠٣م نحو   ٢٠٠٣
  .  في األلف في نفس السنة٩,١

وتتباين معدالت الوفيات بين دول القارة، ويالحظ بوجه        
عام مدى االنخفاض الذي حدث لها في كثيـر مـن أقطـار             

  . قارةال
ـ فقد سجلت بعض الدول معدالت وفيات مرتفعـة          ا دج

 في األلف وهـي     ٢٠وهي التي يزيد فيها معدل الوفيات عن        
مـالي،  :  دول في غرب القارة، وهي     ٨ دولة منها    ١٣تضم  

 بيساو، بوركينـا فاسـو، السـنغال، بنـين،          ،النيجر، غينيا 
تشاد وأفريقيا  : وسيراليون، وثالث دول في وسط القارة وهي      
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الصومال : الوسطى وأنجوال، ودولتان في شرق القارة وهما      
  : وأثيوبيا

أما الدول األفريقية التي سجلت معدالت وفيات مرتفعة        
 إلى أقل مـن     ١٥وهي التي يتراوح معدل الوفيات فيها بين        

 دول في شرق القـارة      ٩ دولة منها    ٢١ في األلف وهي     ٢٠
انيا، أوغندا،  زامبيا، موزمبيق، ماالجاش، إرتريا، تنز    : وهي

:  دول في غرب القارة وهـي      ٥ ورواندا، و  مالوي، بورندي 
 دول  ٤موريتانيا، ليبريا، كوت ديفوار، توجو ونيجيريـا، و         

قراطيـة  الجابون، الكنغو، الكنغـو الديم    : وسط القارة، وهي  
ناميبيـا  : زائير والكاميرون، ودولتان في جنوب القارة وهما      (

أما الدول ذات   . شمال القارة وليسوتو، فضالً عن السودان في      
معدالت المواليد المتوسطة في القارة فهي التي يتراوح فيهـا          

 في األلف وهي تضـم      ٥ إلى أقل من     ١٠معدل الوفيات بين    
الجزائر، تونس،  :  دول في شمال القارة وهي     ٤ دول منها    ٩

: المغرب، وليبيا، ودولتان في كل من شرق القـارة وهمـا          
ليسـوتو  : ما في جنوب القارة وهمـا     ي وكينيا ومثله  بوزيمبا

كذلك يدخل ضمن هذه الفئة غانـا       . وجمهورية جنوب أفريقيا  
ـ أما الدول ذات معدالت المواليد المنخف     . في غرب القارة   ة ض
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 في األلف ويدخل    ١٠وهي التي يقل فيها معدل الوفيات عن        
 في  ٩,١( ضمن هذه الفئة دولتين هما مصر في شمال القارة          

  ).  في األلف٦,٧(وس في شرق القارة وموريشي) األلف
أما بالنسبة لمعدالت وفيات األطفال الرضع فقـد بلـغ          

 ٩١المعدل العام لوفيات األطفال الرضع في قارة أفريقيا نحو          
.  فـي األلـف    ٦٣في األلف في حين بلغ المعدل العـالمي         

رة حيث يبلغ أقصاه في كـل       ويتباين هذا المعدل بين دول القا     
)  في األلـف   ١٥٤(وسيراليون  ) في األلف  ١٦٣ (من مالوي 

وبتسـوانا  )  في األلـف   ١٦(بينما يبلغ أدناه في موريشيوس      
  . )١( ) في األلف٣٧(وتونس )  في األلف٣٧(

با حوالي  وويصل المتوسط الحالي للوفيات في قارة أور      
 في األلف وهو يعد أقل من ثلث المعدل الذي كان سائدا            ١٠

 وقد ارتبط انخفـاض معـدل       .في أوائل القرن التاسع عشر    
 ١٠٠٢الوفيات بارتفاع متوسط عمر األفراد والذي بلغ عام         
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 ٦٤بية، بالمقارنة بنحو    و سنة في معظم الدول األور     ٧٥نحو  
  .  سنة في دول أفريقيا٦٠سنة في الهند، وأقل من 

ويسجل أدنى مستوى للوفيات على مستوى العالم فـي         
 فـي   ٢(الكويـت   بعض دول الخليج العربي مثل البحرين و      

وقطـر وسـلطنة عمـان      )  في األلف  ٣(واإلمارات  ) األلف
 ٥(وتايوان وسنغافورة وهونج كونج     )  في األلف  ٤(واألردن  
أما في أمريكا الالتينية فأدنى مستوى سجل فـي         ). في األلف 

 في األلف فـي     ٥ا وصل إلى    مبين)  في األلف  ٤(كوستاريكا  
  . )١(بنما والمسكيك وأنتيجوا

عوامل المؤدية إلى الوفيات بـين دول العـالم         وتتباين ال 
المختلفة، غير أن األسباب الخارجية هي المسئولة بالدرجـة         
عن الوفيات في دول العالم النامي، بينما األسـباب الداخليـة           

هذا وتتمثل العوامل   . فمسئولة عن الموت في الدول المتقدمة     
لطقس، الخارجية باألمراض الوبائية، سوء التغذية، وتقلبات ا      

دي إلى إصـابة    أما العوامل الداخلية فهي التي تؤ     . والحروب
ال تمكنه من القيام بواجبه على الوجـه        أحد أعضاء الجسم، ف   
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األمثل مثل أمراض الدورة الدموية، السرطان، األعصـاب،        
  )١(إلخ).. مرض فقد المناعة المكتسبة(القلب، اإليدز، 

    MMiiggrraattiioonn: : الهجرةالهجرة: : ااثالثثالث

زالت ظاهرة رئيسية في العالم،      ان وما كانت هجرة السك  
ولم تلق هذه الظاهرة ما تستحقه من دراسة سواء في المجال           
السكاني أو االقتصادي، وقد يرجع هذا إلى قلة اإلحصـائيات          
أو عدم دقتها بوجه عام، فضالً عن عدم وجـود تسـجيالت            

  . خاصة بالهجرة الداخلية على مستوى دول العالم
 الجنس البشري منذ وجد اإلنسـان       والهجرات قديمة قدم  

على األرض، ولقد سميت بعض فترات التـاريخ اإلنسـاني          
وفي عصور أخرى كانت هنـاك      . بعصور الهجرات الكبرى  

 وهي فتـرات االسـتقرار وخاصـة        ،فترات هدوء وسكون  
فهجرات الهكسوس في التاريخ القـديم      . االستقرار الزراعي 

آسيا علـى وادي    وزحف القبائل الرعوية القاطعة في غرب       
بـا عنـد    والنيل األدنى، وهجرات القبائل اآلسيوية عبر أور      
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انتهاء اإلمبراطورية الرومانية كلها هجـرات قديمـة لهـا          
ثم بدأت حركة الكشوف الجغرافية في بداية العصور        . أهميتها

الحديثة وعلى أثرها بدأ التعرف على العالم الجديد واكتشاف         
بـا  ووقد أصبحت دول غـرب أور . ثرواته النباتية والمعدنية  

بعد حركة الكشوف بعد انتشار المالحة في المحيط األطلنطي         
وكأنها تتوسط العالم وأصبح المحيط األطلنطي مركز تجارة        

ولقد كانت الهجرات قـديما     . الشرق والغرب على حد سواء    
دون قيد أو شرط، ولكنها اليوم مقيدة ولها تنظيمات تحكمهـا           

 )١( العناصر البشرية التي تفيد منهـا      بحيث تضمن الحكومات  
وتعلب الهجرة دورا كبيرا في اختالف معدالت النمو السكاني         
من قارة إلى أخرى، فقد تكون الزيادة الطبيعية مرتفعة فتعمل          
الهجرة على خفض معدالت النمو، وقد تكون الزيادة الطبيعية         

  . معتدلة فتعمل الهجرة على رفع معدالت النمو السكاني
يمكن أن تميز في الهجرة بين تلـك الهجـرات التـي            و

تحدث قسرا، ويمكن أن نطلق عليها الهجـرة اإلجباريـة أو           
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القسرية، مثل هجرة سكان فلسطين إلى بعض الدول العربية         
تحت تأثير االضطهاد الصهيوني وبين الهجرات التي تحدث        

  .  فتعرف بالهجرة االختيارية أو الطوعية،طواعية
  : سم الهجرة إلى األنواع التاليةويمكن أن نق

    IInntteerrnnaall  MMiiggrraattiioonn: : الهجرة الداخليةالهجرة الداخلية

  . وهي انتقال السكان من مكان إلى آخر داخل حدود الدولة
 International: الهجرة الخارجية أو الهجـرة الدوليـة  

Migration   
  . وهي انتقال السكان من دولة إلى أخرى

    TTeemmppoorraarryy  MMiiggrraattiioonn: : الهجرة المؤقتةالهجرة المؤقتة

وهي التي يقضي فيها المهاجر فترة مـن الـزمن فـي            
 ومع ذلك فهناك هجرات     ، ثم يعود إلى مكان إقامته     ،منطقة ما 
هي التي يقوم فيها العمال مثالً باالشتراك        Seasonalموسمية  

في جمع محصول ما، وقد يعبرون لذلك الحدود في موسـم           
  . جمع المحصول

  



 -٦٩-

  PPeerrmmaanneenntt  MMiiggrraattiioonn: : الهجرة الدائمةالهجرة الدائمة

هي التي يترك فيها المهاجر وطنه أو محـل إقامتـه           و
  . )١(ليستقر في مكان آخر بصفة نهائية

وعند تناولنا لموضوع الهجرة سوف نتعرض لدراسـة        
 نظـرا لعـدم     ؛بعض أنواع الهجر مع استبعاد البعض اآلخر      

  : )٢(وأهم أنواع الهجرة هي. توفر البيانات

  : :  الهجرة الطوعية الهجرة الطوعية--١١

ية إلى العالم الجديد أكبر الهجرات      تعد الهجرات األوروب  
التطوعية التي تمت في العصر الحديث، فمعظم المهـاجرين         

 وذلك للحصـول     بها من أجل تحسين مستوى معيشتهم؛      قاموا
وقد دفعـت هـذه     .  ولتحسين دخلهم  ،على فرص عمل أفضل   

بيين إلى مستعمراتهم فـي أفريقيـا وآسـيا،         والعوامل األور 
جليز إلى أنجوال وكينيا حيث المزارع      فهاجر البرتغاليون واإلن  

جيك إلى الكونغو حيث منـاجم      لالجديدة، وهاجر األلمان والب   
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 كمـا    والهولنديون إلى جزر الهند الشـرقية،      ،النحاس الغنية 
ا والواليات المتحدة هربا مـن      ينهاجر األيرلنديون إلى بريطا   

ثر فشـل محصـول البطـاطس        إ الجوع الذي انتاب بالدهم   
وهناك نوع آخر من الهجرة الطوعية هـي        . اجهوتدهور إنت 

 موطن يتواجد فيـه أنـاس مـن          إلى هجرة مؤقتة من الناس   
دينهم أو أسـلوب حيـاتهم، مثـل    طبيعة جنسهم أو لغتهم أو      

 المسلمين من الهند إلى باكستان عند انفصالهما نظـرة          هجرة
الختالف العقيدة، ويوجد نوع ثالث من الهجرات الطوعيـة         

 دول العالم المتقدم، خاصة بين أولئك الـذين         أخذت تظهر في  
 حيث يحبذ عدد كبير منهم إمضاء ما تبقى         غوا سن التقاعد؛  بل

لهم من العيش في مناطق أكثر دفًئا واعتداالً، وينطبق الحال          
مريكـا  ن المسنين المتقاعدين في واليات أ     على هجرة كثير م   

ـ          ى وكندا إلى فلوريدا وكاليفورنيا وأريزونـا، وبعضـهم إل
 وتكـاليف المعيشـة   Sun Beltالمكسيك حيث نطاق الشمس 

أرخص، كما يرغب أن يجد المسـنون مـثلهم فـي السـن             
  . ياتهماهتمامهم وهونهم ايشاطرو
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  : : ))١١((  ))القسريةالقسرية(( الهجرات اإلجبارية  الهجرات اإلجبارية --٢٢

تؤدي الخالفات السياسية والحروب الدولية واإلقليمية      
 غالبـا   واالضطهاد الديني واللغوي والعنصري واالجتماعي    

وإذا . إلى هجرات قسرية، إضافة إلى الكـوارث الطبيعيـة        
هـي مـن    ) العبيـد (كانت عملية تهجير األفارقة الزنـوج       

الهجرات الفريدة التي ال مثيل لها في التاريخ المعاصر والتي          
ن إلها آثارها العنصرية واالجتماعية في العالم الجديد، ف       كان  

يعـد انتقـال    و. ناآلأمثلة حدثت وال تزال تحدث حتى       هناك  
 الهجرات علـى     العالم الجديد أهم هذه    الزنوج من أفريقيا إلى   
ت صورة تجارة الرقيق، وهذه التجـارة       اإلطالق، والتي اتخذ  

  معروفة منذ القدم، ولم يقتصر الـرق علـى الزنـوج كمـا             
كشف األمـريكتين ترتـب      نلم يقتصر على الرجال، غير أ     
حينما وصـل المعمـرون     ف. عليه اتساع نطاق تجارة الرقيقة    

رض الجديد وجدوا مساحات شاسعة من األ     األوائل إلى العالم    
الهنود ( وكان عدد السكان األصليين      ،اللغالبكر تنتظر االست  

                                                 
الهجرات اإلجبارية هي في معظمها هجرات دولية أو خارجية وإن          )  1

 . كانت توجد بعض الهجرات اإلجبارية الداخلية



 -٧٢-

وشعر . محدود للغاية ال يسمح بالقيام بهذا االستغالل      ) الحمر
األوربيون األوائل الذين وصلوا إلى العالم الجديد بحـاجتهم         

ن بحكم أن عـددهم محـدود مـن جهـة، وأ           أيد عاملة    إلى
بي المهاجر كان يبحث عن حرفة أخرى غير الزراعة         واألور

  . من جهة أخرى
ولذلك اتجهت أنظار المسـتعمرين األول إلـى زنـوج          
أفريقيا، ولما كانت تجارة الرقيق شاسعة فـي ذلـك الوقـت            
وجدوا أن أيسر طريقة لحل مشكلة العمل في األمريكتين هي          

 الزنـوج   دوال يعرف عد  . دي العاملة من الزنوج   تسخير األي 
ن كان بعـض    وا إلى أمريكا على وجه التحديد، وأ      الذين جلب 

ولكن هذا العدد لم يصـل      .  مليونًا ٢٠الكتاب يقدرهم بحوالي    
 سوى  ، ولم يصل منهم سالما    كامالً فقد مات منهم في الطريق     

  .)١( مليونًا١٥
ئيسية لتجـارة   ولم تكن الواليات المتحدة هي السوق الر      

مريكا الالتينية هي السوق    ، بل كانت أ   الرقيق في العالم الجديد   
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ويقدر عدد الـزوج الـذين وصـلوا        . الرئيسية بصفة عامة  
 بأقـل مـن مليـون    مباشرة من أفريقيا إلى الواليات المتحدة     

قد وصلت سوق الرقيق الرئيسـية فـي        ما األغلبية ف  أ. نسمة
  . مريكا الالتينيةأ

وج في الواليات المتحدة دورا خطيرا في       ولقد لعب الزن  
االقتصاد األمريكي، كما لعبوا دورا آخر في الحـرب بـين           
الشمال والجنوب، وفي النهاية خلق وجودهم مشكلة خطيـرة         

  . في البناء االجتماعي للواليات المتحدة هي مشكلة اللون

  : :  الهجرات الدولية الهجرات الدولية--٣٣

الم في الوقت    من دول الع   إن التركيبة السكانية في كثير    
ت هجـرات دوليـة عبـر الفتـرا       الحاضر إنما نجمت عن     
ذا كان من الصعب اإللمام بكل      وإ. التاريخية القديمة والحديثة  

الهجرات الدولية لكثرتها وتشعبها، وسـوف نركـز علـى          
 وذلك على مسـتوى قـارات   ، نسبيا ةالهجرات الدولية الحديث  

ن ر الحديثة بـأ   قد يكون صحيحا في العصو    ف. العالم المختلفة 
 شعوب  دقدوم األوربيين إلى قارات آسيا وأفريقيا، قد ولد عن        

 القارات فكرة الهجرة والبحث عن أماكن أفضل للعـيش،     هذه
ن شعوب هاتين القارتين قد عرفت الهجرة في فترات         علما بأ 



 -٧٤-

  . تاريخية سابقة
ففي القارة اآلسيوية خرجت موجات من الهنـود عـن          

 عمل، اتجه بعضهم إلـى السـاحل        طريق مقاولين ووكاالت  
 وحتى الكاب في الجنوب، وقد انتقلت       ،ابتداء من كينيا شماالً   

التجارة المحلية، بل والتجارة عموما إلى أيدي هؤالء في هذه          
المنطقة، وينطبق هذا الوضع على هجرة اآلسيويين من هنود         

ربية الخليجية منـذ    وباكستان وبنغال وغيرهم إلى األقطار الع     
كما اتجه تيار آخر من اآلسيويين      . ر من عقدين من الزمن    كثأ

وغالبيتهم من الهنود إلى دول البحر الكاريبي، خاصة ترينداد         
وتوباجو وجويانا، وذلك عبر المحيط الهادي، كمـا حـدثت          

 ففي الوقـت    ول جنوب شرق آسيا؛   هجرات من الصين إلى د    
 %٣٢من سكان تايالند،    % ١٤ن نحو   يوالحاضر يمثل الصين  

من سكان سنغافورة   % ٧٥من سكان ماليزيا، وما ال يقل عن        
ان، ورغم أن الصينيين ال يمثلـون إال        الصاخبة أصالً بالسك  

ندونيسيا، لكن هـذه النسـبة تعنـي أن         فقط من سكان إ   % ٢
م ألن عـدد    ٢٠٠٣ون نسمة عـام      ملي ٤,٧عددهم يصل إلى    

   . مليون نسمة في نفس العام٢٣٤,٩ندونيسيا بلغ نحو سكان إ
سيا هجرة اليهود إلـى     ومن الهجرات الحديثة في قارة آ     
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فلسطين، فقد كان يقدر عدد اليهود في فلسطين في بداية هذا           
 ألف نسمة، ثم شـجعت بريطانيـا علـى          ٥٠القرن أقل من    

 أي  ١٩٤٨ين، وفي عام    تهجير اليهود بعد انتدابها على فلسط     
 ربمـا   ،ينعلن فيها قيام الدولة اليهودية في فلسط      السنة التي أ  

كان عددهم قد وصل إلى ثالثة أرباع المليون، بينمـا يقـدر            
 ٣,٤ سكان اليهود في فلسطين في الوقت الحاضر بنحو          دعد

بيـة  وم من المهاجرين، وفي القارة األور     همليون نسمة معظ  
 مليون مهـاجر ألمـاني مـن دول         ١٥غادر ما ال يقل عن      

ـ         وأور رغبتهم، با الشرقية إلى الغرب، إما تحت الضغط أو ب
كما فر عدة ماليين من ألمانيا الشرقية إلى ألمانيا الغربيـة،           

ويقـدر  . وذلك بعد هزيمة األلمان في الحرب العالمية الثانية       
بي قد غادروها بعد الحرب العالميـة       و مليون أور  ٨أن نحو   

 مليـون،   ١,٨لى الواليات المتحـدة     إ: الثانية إلى دول أخرى   
 ٧٥٠ ألف، األرجنتـين     ٧٥٠ مليون، إسرائيل    ١,١ستراليا  أ

 أقطـار    ألف وإلى  ٥٠٠ ألف، فنزويال    ٥٠٠يل  ألف، البراز 
  .)١(أخرى بأعداد أقل
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  مقدمةمقدمة

يختلف توزيع السكان في أغلب دول العالم، من منطقـة          
نجدهم خرى، فعلى حين نجد السكان ينتشرون في منطقة،         أل

 إذ توجد مراكز مدنيـة حديثـة        ي مناطق أخرى؛  يتركزون ف 
بينما . كبيرة الحجم ال تشغل إال مساحات محدودة من األرض        

 تقل فيها كثافة     مساحات واسعة من الجبال والصحارى     توجد
شخص أو أقل في     بحيث قد تصل ال    ،درجة كبيرة السكان إلى   

 سـكان   وباإلضافة إلى تباين توزيع   . الكيلومتر المربع الواحد  
ن توزيعهم يكون غير منـتظم،      الم بين منطقة وأخرى، فإ    الع

ذلك أن الصورة العالمية لتوزيع السكان معقدة للغاية، ومـع          
 إال أنها دائمة التغير فـي       ،تميزها بدرجة من الثبات النسبي    

  . )١(تفاصيلها، وال شك في أنها ستشهد تغيرا ملموسا
اط وعند دراستنا لهذا الفصل سوف نتعرض لدراسة النق       

  : التالية
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  . خريطة العالم السكانية: والًأ
  . العوامل المؤثرة في توزيع السكان: اينثا

  . كثافة السكان في العالم: ثالثًا
  مستقبل السكان في العالم : رابعا

  : وفيما يلي دراسة لهذه النقاط

  : : خريطة العالم السكانيةخريطة العالم السكانية: : أوالًأوالً

رض، ويتحـد انتشـار     ينتشر اإلنسان على سـطح األ     
سطح اليابسة سواء في     بتوزيع اليابس والماء فهو يعيش على     

الجهات السهلية أو الجبلية، أو الحارة أو الباردة أو الممطرة          
  . أو الجافة

نسان أكثر من انتشار غيره مـن الكائنـات         وانتشار اإل 
 نظرا ألن هذه الكائنات لكل منهـا        ؛الحية النباتية والحيوانية  

ع االنتشار في كل    نسان فهو واس   اإل فيها، أما بيئته التي يعيش    
؛ ال أن هذا االنتشار ال يتوزع بنسب متسـاوية        أنحاء العالم، إ  



 -٧٩-

 وهنـاك   ،رض شديدة الكثافة السـكانية    فهناك مناطق من األ   
  .)١( مناطق مخلخلة السكان

 موزعة بين ٢ مليون كم٥١وتبلغ مساحة الكرة األرضية    
ومن % ٧٠,٨  أي بنسبة  ٢ مليون كم  ٣٦١الماء وتبلغ مساحته    

 ٢ مليون كـم   ١٤٩ مساحة اليابس    غحة الكرة األرضية تبل   سام
من مساحة الكرة األرضية، ويقسم اليابس      % ٢٩,٢أي بنسبة   

 Ecumeneالمعمـور   : على سطح الكرة األرضية إلى قسمين     
غ مساحته  وهو ذلك القسم الذي يعيش معظم سكان العالم وتبل        

 فيعرف بالالمعمور   ما القسم الثاني  نحو ثلث مساحة اليابس، أ    
Non Ecumene  ويكاد يخلو من السكان وتبلغ مساحته نحـو 

ويعيش نحو نصف سكان العـالم فـوق        . ثلثي مساحة اليابس  
  . من مساحة المعمور% ١٠

ويوضح الجدول التالي توزيع السكان علـى مسـتوى         
  . العالم
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  )٣(جدول 

  ) ٢٠٥٠ – ميالدية ١(تطور عدد سكان العالم خالل الفترة 

  عدد السكان   لسنةا

  )مليار/مليون(

  عدد السكان  السنة

  مليار ٤,٥  ١٩٨٠   مليون٢٠٠  ميالدية١

   مليار٤,٨٥  ١٩٨٥  مليون٢٧٥  ١٠٠٠

   مليار٥,٣  ١٩٩٥   مليون٤٥٠  ١٥٠٠

   مليار٥,٧  ١٩٩٥   مليون٧٠٠  ١٧٥٠

   مليار٦,١  ٢٠٠٠   مليار١,٢  ١٨٥٠

   مليار٦,٣٨  ٢٠٠٤   مليار١,٦  ١٩٠٠

   مليار٦,٤٥  ٢٠٠٥   مليار٢،٥٥  ١٩٥٠

   مليار٦,٨  ٢٠١٠   مليار٢,٨  ١٩٥٥

   مليار٧,٥  ٢٠٢٠   مليار٣  ١٩٦٠

   مليار٨,١  ٢٠٣٠   مليار٣,٣  ١٩٦٥

   مليار٨,٦  ٢٠٤٠   مليار٣,٧  ١٩٧٠

   مليار٩  ٢٠٥٠   مليار٤  ١٩٧٥

م مـن   يتضح من الجدول السابق زيادة عدد سكان العال       
 مليون  ٢٧٥ى  ولى الميالدية إل   مليون نسمة في السنة األ     ٢٠٠

م ويالحظ في هذه الفترة أن الزيادة طفيفـة         ١٠٠٠نسمة عام   



 -٨١-

وذلك النتشار األوبئة واألمراض وعـدم السـيطرة عليهـا،          
ن الحروب والمجاعات التي حدت من معدل النمـو         عفضالً  
 ٧٠٠ زاد عدد السكان ليصل إلى       ١٧٥٠وفي عام   . السكاني

ن ونصف،   السكان قد تضاعف مرتي    دمليون نسمة، أي أن عد    
 ١٩٠٠ مليار نسمة عام     ١,٦ثم ارتفع عدد السكان ليصل إلى       

 ثم وصل عدد السـكان      ،بزيادة تصل إلى أكثر من الضعفين     
   مـرة   ١,٨ بزيـادة قـدرها      ١٩٦٠ مليار نسمة عام     ٣إلى  

 مليـار نسـمة عـام       ٤وما لبث أن وصل عدد السكان إلى        
 ثم ارتفـع    ١٩٦٠ بزيادة قدرها مليار نسمة من عام        ١٩٧٥

م بزيادة  ٢٠٠٠ مليار نسمة عام     ٦,١عدد السكان ليصل إلى     
قدرها مرة ونصف، ومن المتوقع أن يصل عدد سكان العالم          

  . ٢٠٥٠ مليار عام ٩ مليار، ثم إلى ٧,٥ إلى ٢٠٢٠عام 
ذا ما أردنا توضح صورة خريطة توزع السكان فـي          وإ

العالم ينبغي توزيع هؤالء السكان على مستوى قارات العلـم          
  : ما يوضحه الجدول التاليوهو 

  
  
  



 -٨٢-

  ) ٤(جدول 

   م٢٠٠٣توزيع السكان على مستوى قارات العالم عام 
  %  عدد السكان  القارة

  ١٣,٥  ٨٥٥  أفريقيا

  ٦٠,٥  ٣٨١٠  آسيا

  ١١,٦  ٧٢٩  أوربا

  ٥,٢  ٣٢٦  أمريكا الشمالية

  ٨٠٨  ٥٤٤  أمريكا الالتينية

  ٤  ٢٧  األوقيانوسية

  ١٠٠  ٦٣٠١  العالم

  : ل السابق ما يلييتضح من الجدو
من سكان العالم في قارة واحدة وهي       % ٦٠ يعيش نحو    -١

مـنهم فـي    % ٨٥من   قارة آسيا، في حين يعيش أكثر     
  ). باوآسيا، أفريقيا، أور(قارات العالم القديم 

مـن  % ١٥ تستحوذ قارات العالم الجديد على أقل مـن        -٢
  . سكان العالم ويرجع ذلك إلى حداثة تعميرها بالسكان

من ثلثي سكان العـالم       تحتوي قارة أوراسيا على أكثر     -٣
  ؟ %)٧٢,١(



 -٨٣-

 تحتل قارة أفريقيا المركز الثاني بين قارات العالم مـن           -٤
سكان  ثمن حيث عدد السكان حيث يعيش فيها أكثر من       

  . العالم

  : : مناطق التركز السكاني في العالممناطق التركز السكاني في العالم

  وأهم هذه النطاقات   ،يتركز سكان العالم في عدة نطاقات     
  :)١(هي

  : : ولولالنطاق األالنطاق األ  --١١

منطقة شرق وجنوب شرق آسيا وعلى وجـه التحديـد          
 والممتـد مـن   ،المناطق المجاورة للمحيطين الهادي والهندي  

شمال الصين نحو الجنوب والجنوب الغربـي حتـى حـدود     
الهند، ويضم هذا النطاق شبه القارة الهندية والجزر المجاورة         

 مليـار   ٣,٢٠مـن   لها حيث يعيش في هذا النطاق ما يقرب         
%) ٥٤(نسمة أي أكثر مـن نصـف عـدد سـكان العـالم              

  . يتمركزون في هذا النطاق
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 -٨٤-

  ٢شكل رقم 

  توزيع السكان في العالم



 -٨٥-

 مليـون   ١٢٩٤,٦(ويشمل هذا النطـاق دول الصـين        
 ٢٣٨,٥(ندونيسـيا   ، إ ) مليـون نسـمة    ١٠٦٥(، الهند   )سمةن

، بـنجالديش  ) مليون نسـمة ١٥٣,٧(، باكستان  )مليون نسمة 
مليـون نسـمة،    ) ١٢٧,٣اليابـان   (،  ) مليون نسمة  ١٤١,٣(

، ) مليـون نسـمة   ٨٢,٧(، فيتنام   ) مليون نسمة  ٨٦,٢(الفلبين  
  ).  مليون نسمة٦٤,٩(تايالند 

ويتركز سكان هذا اإلقليم في السهول الساحلية وأوديـة         
اليانجستي والسي كيانج والهوانجهو والبراهمـا      نهار مثل   األ

 وترتفع كثافة السكان في     ،، والميكونج يراوابوترا، الجانج، إي  
كـم  /  نسـمة  ٢٥٠٠هذه المجتمعات الزراعية لتصل إلـى       

ويرجع السبب في ارتفاع كثافة السكان في المناطق الريفيـة          
بشرق وجنوب شرق آسيا إلـى ارتفـاع خصـوبة التربـة            

 ،وصالحيتها للزراعة، فضالً عن نمـط الزراعـة السـائد         
حيث يستغل كـل شـبر مـن         ؛والممثل في الزراعة الكثيفة   

  . األراضي الزراعية

  : :  النطاق األوروبي النطاق األوروبي--٢٢

بية ويعيش به أكثر    وبا وروسيا األور  وويشمل قارة أور  
سكان  حيث يضم هذا النطاق غالبية       ؛ سكان العالم  ١/١٠من  



 -٨٦-

 مليون نسمة وأكثر الدول سـكانًا       ٧٢٩(ا البالغ عددهم    أوروب
)  مليون نسمة  ٦٠,٢(، فرنسا   ) مليون نسمة  ٨٢,٤(هي ألمانيا   
، ) مليـون نسـمة    ٥٨(، إيطاليا   ) مليون نسمة  ٦٠(بريطانيا  
باإلضافة إلى روسيا االتحادية    )  مليون نسمة  ٤٨,١(أوكرانيا  

، ويتركـز   ) مليـون نسـمة    ١٤٤,٥(والتي يبلغ عدد سكانها     
معظم هؤالء السكان في المدن والمناطق الصناعية في غرب         

  . با وشرقهاوأور

  : :  النطاق األمريكي النطاق األمريكي--٣٣

ويقع في شرق أمريكا الشمالية ويعيش في هذا النطـاق          
من سـكان   % ٣,٢ مليون نسمة أي ما يعادل       ٢٠٠أكثر من   

العالم، ويضم هذا النطاق األجزاء الشـمالية الشـرقية مـن           
 حيـث تقـع المنـاطق    ،الواليات المتحدة وجنوب شرق كندا   

  . الصناعية والمدن الرئيسية
طق الفرعيـة ومـن     كما يتركز السكان في بعض المنا     

لنيل والدلتا في مصر، وجنوب شرق أستراليا،       أهمها وادي ا  
وشمال أفريقيا وجنوبها، األطراف الغربية للواليات المتحـدة        
األمريكية، وحوض نهر اليالتا بأمريكا الجنوبيـة، وسـاحل         
غانا في غرب أفريقيا، والسهول الساحلية الشرقية والشمالية        



 -٨٧-

يكا الجنوبية، كما يتركز السكان في      الشرقية بالبرازيل في أمر   
منطقة الشرق األوسط والمناطق الساحلية واألدويـة وحـول         

  . مناطق التعدين ومراكزه
وعلى النقيض من مناطق تركز السكان السابقة توجـد         

لتي أطلقنـا   مساحات شاسعة تكاد تكون خالية من السكان وا       
عمور والتي تصل مسـاحته إلـى       مالعليها من قبل نطاق ال    

  :  وأهم هذه المناطق هي،من مساحة األرض% ٧٠
وية والتي تشمل الصحراء الكبـرى      راح النطاقات الص  -١

اء ر وصـح  ،األفريقية، وصحراء شبه الجزيرة العربية    
وصحراء كلهـاري فـي     . ى وسط آسيا   وصحار ،الشام

جنوب غرب أفريقيا وصـحراء أسـتراليا وصـحراء         
  . مريكا الجنوبيةبتاجونيا وأتكاما في أ



 -٨٨-
  



 -٨٩-

المناطق االستوائية التي تنتشر بها الغابات االستوائية        -٢
ـ      كـا  ازون فـي أمري   الكثيفة وعلى رأسها حوض األم
  . الجنوبية وحوض الكونغو في أفريقيا

 حيـث تقـع     ،ة في أوراسـيا   مد المناطق القطبية المتج   -٣
بـا وخاصـة    والدائرة القطبية الشمالية في شـمال أور      

وشمال كندا  . سكنديناوة إ جزيرةالمناطق المحيطة بشبه    
 ومجموعة الجزر   ،وشبه جزيرة آالسكا وجزيرة جرينلند    

ويسكن هذه المناطق   . الشمالية في قارة أمريكا الشمالية    
و والسـامويد   مسـكي الباردة الجماعات البداية مثـل األ     

  . والالب
 والتي  Antarctica) نتاركتيكاأ( القارة القطبية الجنوبية     -٤

 وتخلـو هـذه المسـاحة       ٢يون كم  مل ١٤تبلغ مساحتها   
 األبحاث العلمية   الضخمة من السكان إال بعض محطات     

  . با والواليات المتحدةوورالتي تتبع دول أ
شرة في جميـع أنحـاء      ت المناطق الجبلية الشاهقة والمن    -٥

 جبال الهمااليا في شمال الهند وأعلى        ومن أمثلتها  ،العالم
 إيطاليـا    أفرست، وجبال األلب فـي شـمال       قممها قمة 



 -٩٠-

وجبال اإلنديز في غرب أمريكا الجنوبية وجبال الروكي        
  . في غرب أمريكا الشمالية

وقد تجذب الجبال السكان إذا ما توفرت بهـا مصـدر           
 وخاصـة فـي المنـاطق       ، أو اعتدل مناخها   ،للعيش والزرق 

فيتركز السكان في مدن تعدينية عديدة فـي شـيلي          . الحارة
المناخية الحارة الرطبة فـي     وبيرو وبوليفيا، ولكن للظروف     

المناطق السهلية المدارية أثره فيجذب السكان للتركـز فـي          
 فأكبر مدن اليمن وهي العاصمة صـنعاء        ،المناطق المرتفعة 

 متر فوق سطح البحر، كمـا       ٢٠٠تقع على ارتفاع أكثر من      
 وعاصمتها تقع على ارتفاع     ،أن أديس أبابا أكبر مدن أثيوبيا     

  .)١( متر٢٦٠٠
تضح صورة الخريطة السكانية للعالم ينبغـي أن        ولكي ت 

نشير إلى أهم دول العالم سكانًا حيث يوضح الجدول التـالي           
  . م٢٠٠٣أكثر دول العالم سكانًا عام 
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  )٥(جدول 

  م٢٠٠٣ دولة سكانًا على مستوى العالم عام ٢٣أكثر من 

  
  الدولة  م  عدد السكان  الدولة

عدد 

  السكان

    فيتنام  ١٣  ١,٢٩٤,٦٢٩,٥٥٥  الصين  ١

    ألمانيا  ١٤  ١,٠٥٦,٠٧٠,٦٠٧  الهند  ٢

    مصر  ١٥  ٢٩٣,٠٢٧,٥٧١  المتحدة   الواليات  ٣

    إيران  ١٦  ٢٣٨,٤٥٢,٩٥٢  ندونيسياإ  ٤

    تركيا  ١٧  ١٨٤,١٠١,١٠٩  البرازيل  ٥

   أثيوبيا  ١٨  ١٥٣,٧٠٥,٢٧٨  باكستان  ٦

   تايالند  ١٩  ١٤٤,١١٢,٣٥٣  روسيا  ٧

   فرنسا  ٢٠  ١٤١,٣٤٠,٤٧٦  بنجالديش  ٨

   المملكة المتحدة  ٢١  ١٣٧,٢٥٣,١٣٣  نيجيريا  ٩

   الكونغو الديمقراطية  ٢٢  ١٢٧,٣٣٣,٠٠٢  اليابان  ١٠

   إيطاليا  ٢٣  ١٠٤,٩٥٩,٥٩٤  المكسيك  ١١

٢  

     ٨٦,٢٤١,٦٩٧  الفلبين 

  : يتضح من الجدول السابق ما يلي
 حيـث يبلـغ عـدد       ؛ تعد الصين أكثر دول العالم سكانًا      -١

م، ٢٠٠٣ مليون نسمة عام     ١٢٩٥سكانها ما يقرب من     



 -٩٢-

 مليـون نسـمة عـام       ١٣٠٠وارتفع عدد سكانها إلى     
 وبلـغ عـدد     ،م، وتأتي الهند في المرتبة الثانية     ٢٠٠٤
 مليـون  ١٠٨٧ مليون نسمة زادوا إلـى     ١٠٦٥سكانها  

م، ويوجد في الدولتين أكثر من ثلـث        ٢٠٠٤نسمة عام   
  %). ٣٧,٤(عدد سكان العالم 

ن العالم في ست دول فقـط        يتركز أكثر من نصف سكا     -٢
 وهـذه   ، دولة هي عدد دول العالم حاليا      ٢٣٥من جملة   
ندونيسيا لصين والهند والواليات المتحدة وإ    ا: الدول هي 

  .  مليار نسمة٣,٢ويعيش بها ) والبرازيل وباكستان
 دولة  ٢٣ يتركز نحو ثالثة أرباع السكان في العالم في          -٣

 يتركزون فـي    في حين أن ربع سكان العالم     %) ٧٤,٩(
  دولة ويمثل هذا مثال صارخ لتوزيع السكان فـي         ٢١٢
  .العالم

  

  

  



 -٩٣-

  العوامل المؤثرة في توزيع السكان العوامل المؤثرة في توزيع السكان : : ثانياثانيا

  ::في العالمفي العالم

في العالم محصلة لمجموعة     تعد خريطة توزيع السكان   
 وهذا التوزيع فـي     ،من العوامل الجغرافية الطبيعية والبشرية    
ن وبيئتـه الطبيعيـة،     غالب األمر نتيجة التفاعل بين اإلنسـا      

يكون التفاعل إيجابيا وقويا كثر عدد السكان وتكاثروا         فعندما
مل الطبيعية في العديـد مـن       واوتتمثل الع . والعكس صحيح 

 وعلى رأسها مظاهر السطح، والمنـاخ، والتربـة،         ،العوامل
 فتتمثل بمجموعـة    ،والموارد الطبيعية، أما العوامل البشرية    

  . الجتماعية واالقتصادية والتاريخيةمن الظروف السياسية وا
  : وفيما يلي دراسة لهذه العوامل

  : : طبيعيةطبيعيةللالعوامل االعوامل ا

  : : ر السطحر السطح مظاه مظاه--١١

 حيث تلعب   ؛يقل السكان في المناطق الجبلية بشكل عام      
المنحدرات الجبلية وطبيعة األرض الوعرة دورها في الحـد         
من وصول السكان إليها وتعميرها وزراعتها وخيـر مثـال          
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 وكيف جعلت مـن شـبه القـارة         ،ذلك جبال اليهمااليا  على  
وتزداد كثافة السكان فـي المنـاطق       .  مقفال االهندية صندوقً 

شاط االقتصادي وخاصة اإلنتـاج      نظرا لمالءمتها للن   ؛السهلية
 وسهول الصين والهند وسهول العـراق؛  اعي كدلتا النيل    الزر

فاإلنسان يسكن السهول لسـهولة العمـران وشـق طـرق           
ومعنـى  .  وخصوبة التربة وصالحيتها للزراعة    ،اصالتالمو

هذا أن هناك عالقة عكسية بين االرتفاع وكثافـة السـكان،           
من سكان العالم يعيشون على منسوب يقـل        % ٩٠ويقدر أن   

  .  متر٤٠٠عن 
فاع بوضـوح علـى تغيـر       تركما يظهر أثر عامل اال    

الضغط الذي يؤثر بدوره على اإلنسان فيما يعـرف باسـم           
مر معروف لكثير مـن هـواة تسـلق         ، وهو أ  " الجبال دوار"

 قدم، وقد يؤدي هذا الـدوار إلـى         ٦٠٠٠الجبال إلى ارتفاع    
ويلعب وجـود السالسـل     .  ألف قدم  ٢٥الموت على ارتفاع    

الجبلية الضخمة عامالً هاما ومؤثرا في نمط التوزيع السكاني         
بصفة عامة خصوصا في العروض الوسطى وتلك التي تبعد         

 االستواء، ومن أمثلة ذلك جدب الهضبة الداخلية في         عن خط 
  . قلب آسيا رغم ضخامتها وتراميها
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وإضافة إلى ذلك، فإن االنتقال الفجائي من الجبل إلـى          
السهل تعني بصفة عامة تغيرات مفاجئة في كثافة السـكان،          
ومن األمثلة على هذا جبال الروكي في أمريكـا الجنوبيـة،           

  .)١(ندا ومرتفعات اليابان في أسكتلOchilsوأوشيل 
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ولكن في المناطق االستوائية والمدارية تلعـب الجبـال         
 إذ  ؛ علـى المنـاخ    ا حيث نجد أن لها أثرا ملطفً      ؛دورا إيجابيا 

يتحول بفضل االرتفاع إلى مناخ معتدل أو بارد ومـن ثـم            
 ففـي كولومبيـا     ذه األماكن السكان لالستقرار بها؛    تجتذب ه 

ا على سالسل اإلنديز علـى ارتفـاع        من سكانه % ٩٨يعيش  
كوادور إلـى    قدم على حين تصل هذه النسبة في إ         آالف ١٠
وفي المنـاطق   % ٧٥وفي بوليفيا   % ٦٢، وفي بيور    %٨٥

 ألنهـا   ؛الجافة تعتبر الجبال أيضا من المناطق المحظوظـة       
 ويمكـن   ،تنـا امطار إليها وتتوفر المراعي للحيو    تجذب األ 

 فإنها  ،ات، باإلضافة إلى هذا كله    تحويلها إلى مدرج  اعتها ب زر
السبب في المياه المخزونة من السـيول الجافـة المحيطـة،           
ووفرة المياه في المناطق الجبلية تسـمح بزراعـة األقـاليم           
المجاورة وأيضا السهول البعيدة، ويمكننـا أن نـدرك هـذه           
الحقيقة إذا ما تصورنا أن رخاء مصر يرجع إلى األمطـار           

 وكما تقدم الجبال إمكانيات     ،فعات الحبشة التي تسقط على مرت   
بائية التي بدورها من    حصر له من حيث توليد القوى الكهر      ال  

عداد كبيرة من السكان،    ، وإقامة أ  الممكن استغاللها في الري   
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كما أنه على أقدام الجبال كثيرا ما تقوم قرى أو مدن بالقرب            
  . )١(من موارد المياه أو كمحطة للسفر

  : :  المناخ المناخ--٢٢

يؤثر المناخ تأثيرا كبيرا في توزيع السكان، فضالً عـن          
تأثيره المباشر في الغطاء النباتي وتوزيع الحيوانات، وهناك        
من الباحثين من رأى أن المناخ هو الذي صـاغ حضـارات            

 وقاد الهجرات البشـرية وحـدد مالمـح طاقـات           ،الشعوب
  . )٢(الشعوب وشخصيتها

ـ      ن حـرارة ومطـر    ويلعب المناخ بعناصره المختلفة م
وغيرها تأثيرا على توزيع السكان بشـكل مباشـر أو غيـر           

ثر المناخ وعناصره مـن المسـاحات       مباشر، وال أدل على أ    
 وهي المناطق القطبية والجبال العالية التي ال تشجع         ،الباردة

 حيث تبلغ نحو ربع مساحة اليابس،       ؛اإلنسان على السكنى بها   
ي تتصف بالجفاف الشديد    أضف إليها الصحارى المدارية الت    
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من تطرف في درجة الحرارة، وكذلك المناطق االسـتوائية         
حيث تقترن الحرارة الشديدة بالرطوبة العالية، وفي المقابـل         
نجد أن المناخات المعتدلة والموسمية يعيش فيها معظم سكان         

ر في توزيع السكان بما يحدثه      األرض، كما أن البحر له تأثي     
من % ٥٠ لطيف، وقد اتضح أن نحو       يجاد مناخ بحري  من إ 

ْ فـي   ٥٤ –ْ  ٢٠سكان األرض يعيشون بين درجتي عرض       
يعيشون بين درجتـي عـرض      % ٣٠نصف الكرة الشمالي،    

ْ شماالً  ٦٠وإلى الشمال من دائرة عرض      . ْ شماالً ٦٠ –ْ  ٤٠
ا شمال غـرب كنـدا، جرينلنـد، شـمال      والتي تشمل آالسك  

 بالمائة من إجمالي    سكنديناوه يقل عدد السكان بها عن نصف      إ
  . سكان العالم

 ؛ويعتبر المناخ القطبي أحد المناخات المنفرة لإلنسـان       
وذلك النخفاض درجة الحرارة انخفاضا شديدا بشكل جعـل         
الجسم في احتياج متواصل إلى الدفء عن طريـق التغذيـة           
والمالبس والحركة، باإلضافة إلى ما تحدثه أشـعة الشـمس          

على جسم اإلنسـان وعينيـه أثنـاء        المائلة من تأثير ضار     
وزد . االنقالب الصيفي أو النهار الطويل في المناطق القطبية       

على ذلك بأن المناخ القطبي ال يساعد علـى إنتـاج المـواد             
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الغذائية الالزمة لإلنسان، ويسـتثنى مـن ذلـك جماعـات           
الصيادين والرعاة مثل اإلسكيمو الذين يعيشون على صـيد          

 والثعلب القطبي لالستفادة من     ، كطعام عجل البحر الستعماله  
فرائه، ويعتمد اإلسكيمو خاصة في تنقلهم في المناطق القطبية         

  . على الزحافات التي تجرها كالب من نوع خاص
 فإذا ما نظرنا إلى     ،أما عن أثر المطر في توزيع السكان      

 سوف نجـد    ،خريطة لتوزيع المطر وأخرى لتوزيع السكان     
عامة لكليهما، مع وجود بعـض الشـذوذ        توافقًا في المالمح ال   

وإذا .  والتي ال يعود سببه إلى المطر بحد ذاتـه         ،عن القاعدة 
يجابيا بين كميات األمطار األكثـر والكثافـة        إكان االرتباط   

 فهذا يبدو بوضوح أكثر إذا كانت المنـاطق         ،السكانية األعلى 
التي تعتمد في إنتاجها الزراعي على األمطار بشكل أساسي،         

ذا هو الحال في معظم بالد حوض البحر المتوسط خاصة          وه
في شمال أفريقيا وجنوب غرب آسيا، وفي اإلقليم الموسـمي          

  . في جنوب آسيا
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اقترابنا من   وفي حوض البحر المتوسط يزداد المطر مع      
ـ ل هذا البحر فتزداد معه ال     احسو احات المزروعـة مـن     مس

لسـكان، والعكـس    ، فيـزداد ا    وزيادة إنتاجية الفدان   ،ناحية
 كلما ابتعدنا عن شواطئه حيث ننتقل إلـى المنـاطق           صحي؛

عـل  وهذا ما ج  . التالي تنتشر الصحارى   وب ،الهامشية الداخلية 
البعض يشير إلى أن الكثافة العامة للسكان تـزداد شخصـا           
واحدا بزيادة معدالت األمطار سنتيمترا مكعبا واحدا في بالد         

 البحر المتوسط ينطبق علـى      وما ينطبق على حوض   . الشام
 حيث يزداد إنتاج األرز المعتمد في زراعته على         ؛الهند مثالً 

المطر فيزداد السكان تبعا لذلك، وفي هذه المناطق وحتى لو          
 فـإن   ،كانت الزراعة تعتمد على الري بفضل إقامة السـدود        

 مما يجعلها الحـاكم     ،المياه المتجمعة أصالً مصدرها المطر    
  . )١( لتوزيع السكانوالضابط األهم

  : :  التربة التربة--٣٣

مؤثرة في توزيع السـكان     تعد التربة من أهم العوامل ال     
 حيث توجد عالقة واضحة بـين توزيـع التربـة           في العالم؛ 
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 فنجد أن التربة الصحراوية وتربة التنـدرا        ،وتوزيع السكان 
 ؛والتربة الجبلية يتفق توزيعها مع المناطق المنخفضة الكثافة       

ربة من أهم عوامل اإلنتاج الزراعي، وتنتمـي        نظرا ألن الت  
كما تـنخفض كثافـة     . هذه التربات إلى نوع التربات الفقيرة     

 Laterite في مناطق تربة الالتريت      – بصفة عامة    –السكان  
، وهي تربة فقيرة ال تصلح كثيرا لإلنتاج        )المدارية الحمراء (

ـ و.  مع أنها موطن الغابات االستوائية الكثيفة      ،الزراعي  ىعل
 حيث تنتشر التربات الفيضية أو البركانيـة        ؛النقيض من ذلك  

كما هو الحال في جنوب شرق آسيا ترتفـع الكثافـات فـي             
ثـل أحـواض أنهـار الجـانج        السهول الفيضية الكبـرى م    

أو في منـاطق التربـة      .  وسهل الصين الشمالي   واليانجتسي
ب هضبة  ندونيسيا وشمال غر  جاوة في إ  البركانية مثل جزيرة    

 ألن  ويتركز معظم سكان إندونيسيا في جزيرة جاوة؛      . دكنال
) بورنيـو (يمنتان  ندونيسية مثل كال   في معظم الجزر اإل    التربة

من نوع الالتريـت    ) نيوغينيا(وإيريان  ) سبليز (وسوالويزي
 والتي تحتاج إلى المزيد من العناية من الفـالح، وال           ،الفقيرة

  . )١( السكانتستطيع األرض أن تتحمل أعدادا كبيرة من
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ومن أنواع التربـات األخـرى المتميـزة بخصـوبتها          
 وبالتالي ازدحامها بالسكان تربـة البحـر        ،وإنتاجيتها العالية 

 والتربة السـوداء  Tebrra rosaاروسا برالمتوسط المسماة بالت
انيا، وسهول حوض نهر المسيسبي بأمريكا،      ركفي سهول أو  

هـذه المنـاطق     وجميع   ،والتربة الصفراء في سهول الصين    
  . عالية الكثافة السكانية

  : :  الموارد الطبيعية الموارد الطبيعية--٤٤

 ومصـادر   ،د بالموارد الطبيعية هنا الثورة المعدنية     صنق
الطاقة، ولهذه الموارد آثار مباشرة وأخرى غير مباشرة فـي     

 وتشمل آثارها المباشرة اجتذاب السكان للقيام       ،توزيع السكان 
ا لعبته المعادن من دور     لى ذلك م   واألمثلة ع  ،بعمليات التعدين 

با وخاصـة الفحـم     و في إعادة توزيع السكان في أور      أساسي
 فقد قامت عليه الثورة الصناعية نظرا ألنه ال غنى          ؛الحجري

ونظرا لثقل وزنـه     ،عنه للصناعات الثقيلة، وفي نفس الوقت     
 مما أدى إلـى تـوطن الصـناعة         ؛ يصعب نقله  وكبر حجمه 

علـى  با  وتوزيع السكان في أور    لذا فإن    القرب من مناجمه؛  ب
سكان بها بأحواض األنهـار     عكس آسيا التي ارتبط توزيع ال     

تبط هذا التوزيع بمواقع الفحم والتي غالبا مـا         رالكبرى فقد ا  
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با تمتد سلسلة من المـدن      وتتواجد في بطون الجبال، ففي أور     
ي ألمانيا،  ابتداء من النكشير في بريطانيا إلى حوض الرور ف        

 وتشبه هذه األقـاليم  St. Etienneتين ا إلى سانت إمن سيليزي
 وجبال األورال في االتحاد السوفيتي،      ،منطقة حوض الدونتز  

 حيث توجد   ؛كذلك حواف جبال األبالش في الواليات المتحدة      
  . )١(مراكز صناعية عظمى

ومن المعادن األخرى التي لعبت هذا الدور كـل مـن           
لحديد على سبيل المثال    فا. الحديد، الذهب، الماس، والبترول   

وبعد أن أمكن تحويل خامات الحديد إلى صلب فـي منطقـة            
 نمت سلسلة من المدن فيها، وينطبق الحـال علـى           ،اللورين

مناجم الحديد في منطقة ماجنيتوجورسك في جبـال األورال         
  : أما الذهب فاألمثلة عليه ال حصر لها ومنها. الروسية
 أمريكـا    إلـى  لمغامرينسبان والبرتغاليين ا   اندفاع اإل  -

الالتينية بدافع العثور على الذهب، وقد كان هذا من األسباب          
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التي أدت إلى نمو مـدن معينـة مثـل مدينـة أوروبريتـو              
Ouropretoفي البرازيل  .  

 – ١٨٥١( في أستراليا اندفع اإلنجليـز خـالل الفتـرة           -
  . ارديباحثين عن الذهب وأقاموا مدينة كولج) ١٨٦٠

ريقيا تجمع السـكان فـي منطقـة الرانـد      في جنوب أف -
  . وأنشئوا مدينة جوهانسبرج

 في أمريكا الشمالية كان الذهب وراء اجتياز المغامرين         -
 للوصول إلى المرتفعـات     ،القارة من الشرق إلى الغرب    

  . الغربية وكاليفورنيا
وبالنسبة للبترول فأصره للعيان في سلسلة المدن علـى         

ي، وفي المناطق األخرى التـي      ل الخليج العرب  احجانبي سو 
 حوض بحر قزوين، وفي     لتواجد فيها البترول في العالم، مث     
  . ليبيا، والجزائر، وتكساس ونيجيريا

ة مراكز العمران على جانبي خليج السويس       كما أن نشأ  
في الصحراء الشرقية أو شبه جزيرة سيناء في مصر تـدين           

تـرول   وعلـى رأسـها الب     ،بوجودها إلى الثروة المعدنيـة    
  . والمنجنيز والحديد والفوسفات



 -١٠٧-

 فتتمثل فـي    ،أما اآلثار غير المباشرة للموارد الطبيعية     
، اجتذاب السكان، فالموارد المعدنية كثيرا ما تجتذب الصناعة       

 ولذلك تتوقف اآلثار غيـر      والصناعة بالتالي تجتذب السكان؛   
المباشرة على مدى اجتذاب المادة الخام أو مصـدر الطاقـة           

  . عة ذاتهاللصنا

   العوامل البشرية العوامل البشرية--بب

  : :  الحرف الحرف--١١

ولقد تدرج  . يرتبط توزيع السكان إلى حد كبير بالحرفة      
ل تقاإلنسان في وسائل انتفاعه بسطح األرض ومواردها، وان       

.  ثم إلى الزراعـة فالصـناعة      ،من مرتبة الصيد إلى الرعي    
وأبسط الحرف التي يمارسها اإلنسان هـي حرفـة الجمـع           

 ال يقوم بأي مجهود سوى التنقل من ناحيـة           حيث ؛وااللتقاط
 واألعشـاب وال    ،إلى أخرى ليجمع الثمار وجذور النباتـات      

تزال هناك جماعات تزاول هذه الحرفة حتى وقتنا الحاضـر          
 اليد في البـر أو      ويلي هذه الحرفة حرفةُ   . في أواسط أفريقيا  

. وتتطلب حرفة الصيد من اإلنسان آلة وقوى جسمانية       . البحر
مثلة الجماعات التي تمارس حرف الجمـع وااللتقـاط         ومن أ 
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فريقيـا،  األقزام فـي غابـات أ      - العالم ةوالصيد على خريط  
 في جنوب غـرب أفريقيـا،       واليوشمن في صحراء كلهاري   
ازون في أمريكـا الجنوبيـة،      والهنود الحمر في حوض األم    
كما تنتشر هذه الحرفة    . سترالياواألستراليون األصليون في أ   

ن أشهر رعـاة    مسكيمو  ليم القطبية، وتعتبر قبائل اإل    قافي األ 
المناطق القطبية، أما بالنسبة لحرفة الرعـي فتنتشـر فـي           
مساحات فسيحة من سطح األرض، ويحتاج الشخص الـذي         
يعمل بالرعي إلى مساحة تصل إلى كيلـومتر مربـع كـي            
يحصل على ما يسد حاجته من الغذاء والكساد، أما الجماعات          

لى الزراعة فتختلف كثافة السكان حسب نمـط        التي تعتمد ع  
 Shifting فهي تقل في حالة الزراعة المتنقلة ،الزراعة القائم

agriculture            والتي تعتمد على حـرق جـزء مـن الغابـة 
 ثـم   ، التربة خصوبتها  ذوزراعتها لعدة سنوات إلى أن تستنف     

يكرر العمل مرة أخرى، ويتم االنتقال إلى منطقـة أخـرى           
وينتشر هذا النوع مـن الزراعـة فـي الغابـات           . لزراعتها

 وأهـم   ،المدارية في أمريكا وفي شـمال شـرق البرازيـل         
) السـرغم (المحاصيل التي يتم زراعتها هي الذرة الرفيعـة         

Jorghum         ٣ والكسافا واليام، وتتراوح كثافة السكان هنا بين 
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ولكـن عنـدما تسـود      .  أشخاص في الكيلومتر المربع    ٥ –
لى ذلـك    ترتفع كثافة السكان ومن األمثلة ع      الزراعة الكثيفة 

 حيث ترتبط كثافة السـكان      منطقة شرق وجنوب شرق آسيا؛    
 ١٨٠٠ – ٥٠٠بمحصول األرز، وتتراوح كثافة السكان بين       

وتالءم األزر كثيرا مـن أنـواع     . نسمة في الكيلومتر المربع   
 وال يعوق زراعته ازدياد األمالح فـي التربـة أو           ،التربات
رجات معينة، وكذلك ينمو في المناطق الحارة التـي         المياه بد 

ترتفع فيها الرطوبة في فصل اإلنبات والنمـو ممـا يجعـل            
، حتى  احتياجاته اإلنباتية تتمشى مع ظروف األقاليم الموسمية      

ن زراعته تستمر على مدار السنة في بعض مناطق الصين،          إ
  . ويندر أال توجد مناطق تحصده في أي وقت من السنة

المناطق الصناعية فهي أشـد المنـاطق ازدحامـا         أما  
 وقد تصل الكثافة إلى بضعة آالف فـي الكيلـومتر           ،بالسكان

المربع، ولكن كانت الصناعة تتوطن في المدن وفي مساحات         
محدودة، إال أنها تجذب كثيرا من الريفيين والبـاحثين عـن           

 من الريف إلـى     ةاألجور المرتفعة، مما يولد تيارا من الهجر      
مناطق الحضر، وقد شبه أحد الباحثين هذه الظـاهرة بأنهـا           
نمط من أنماط التعرية السكانية التي تحـدث فـي المنـاطق            
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السكاني في المدن   ) اإلرساب(الريفية، يقابلها نمط من أنماط      
  )١( .والمناطق الصناعية

  : :  النقل والمواصالت النقل والمواصالت--٢٢

ي يلعبـه النقـل     ال يمكن إنكـار الـدور الكبيـر الـذ         
ـ      والمواص  وخاصـة فـي     ،لماالت في توزيع السكان في الع

  . المناطق الحديثة العهد بالتعمير والعمران
وينطبق هذا الوضع على المناطق القليلـة السـكان أو          

 حيث تصل كثافة    ؛سترالياالحديثة العهد بالعمران في شمال أ     
 كيلومتر مربع، ونجـد أن      ١٠٠ أشخاص لكل    ٣السكان إلى   

 ميناء دارون ومدينـة     :همادين  مركزي تجمع السكان الوحي   
التي تقـع علـى رأس الخـط     Alice Sprengأليس سبرنج 

وتضم هاتـان   . الحديدي الذي يخدم مقاطعة الرعي الجنوبية     
سـتراليا،  مس سكان شمال أ   المدينتان وحدهما ما يقرب من خُ     

 وإلى جانب   ،أما بقية السكان ينتشرون على مقربة من المدينة       
 ارتبط مـد الخطـوط      ، فقد البرازيلأما في   . الخط الحديدي 

الحديدية في داخلها بإنشاء بعض مدن صغيرة تمر بمراكـز          
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التعدين والزراعة التي كانت موجودة في الفترة السابقة لمـد          
الخطوط الحديدية وذلك على النقيض من المدن التي أخـذت          

  . أهميتها تقل بسرعة لبعدها عن السكك الحديدية
 نمو مدن جديدة مثل مدن قناة       وقد أدى إنشاء الطرق إلى    

بورسعيد، واإلسماعيلية، وكذلك مدن وقرى خـط       : السويس
  . سكك حديد سيبيريا

  : :  العادات والتقاليد العادات والتقاليد--٣٣

 بير في توزيع السـكان، تؤثر العادات والتقاليد إلى حد ك     
فهناك بعض الشعوب التي تتباهى بكثرة النسل مثل األقطـار          

وقد وجد أن نسبة    . الكثيفةالزراعية التي تعتمد على الزراعة      
.  في األلف  ٥٠ و   ٤٥المواليد في بعض هذه الدول تتراوح م        

وترتبط الحالة الصحية إلى حد ما بالعـادات التـي تسـود            
 فـي   ١٠٦وتختلف نسبة الوفيات بين السود إلـى        . الشعوب

  .)١( في األلف٢٧األلف وبين البيض إلى 
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  : :  العامل التاريخي والمشكالت السياسية العامل التاريخي والمشكالت السياسية--٤٤

ثر األحداث التاريخية والسياسية في توزيع السـكان،        تؤ
فعلى سبيل المثال اشتراك دول بذاتها في حركـة الكشـوف           

سبانيا والبرتغال لعـب    ، وعلى رأسها إ   الجغرافية واالستعمار 
 وخاصة في قارة أمريكا     ،دورا ال بأس به في توزيع السكان      

على الالتينية، وتتميز بعض المناطق بتاريخ عمراني طويل        
الرغم من فقدانها للكثير من المزايا السابقة التي أسهمت فـي           
عمرانها، وعلى سبيل المثال منـاطق االسـتقبال للهجـرات          
القديمة كما هي الحال في سـواحل األمـريكيتين وأفريقيـا           

 حيث نجد أن العامل التاريخي يمكن أن يسـهم فـي            ؛وآسيا
ر السكانية  تفسير توزيع السكان الحالي، كما أن بعض العناص       

جـدادهم   في بعض المناطق التي استقر بها أ       ال تزال تتركز  
اك، وكما  على الرغم من تغير الظروف التي كانت سائدة آنذ        

 على كثير من البـاحثين فـي        أن بصمات الماضي ال تخفى    
 ومن  ، وبالتالي تغير خريطة توزيع السكان     ،موضوع الهجرة 

ت إلى هجرة قدرت    أمثلة ذلك الحرب العالمية الثانية التي أد      
  .  مليون نسمة٣٠بنحو 
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م ١٩٤٧وقد شهدت الهند وباكستان بعد االستقالل سـنة         
 مليونا، وقد تسبب حرب     ١٨أضخم حركة هجرة قدرت بنحو      

 في هجرة العرب من فلسطين، وكذلك أثـر حـرب           ١٩٤٨
م في توزيع السكان في مدن قناة السويس حيـث تـم            ١٩٦٧

مصر ولم يعودوا إال بعد أن      تهجيرهم إلى المناطق الداخلية ب    
كما تسـببت المشـكالت     .  وتم بناء مساكن لهم    ،توقف القتال 

السياسية والداخلية والصراع على السـلطة فـي هجـرات          
خارجية كما هي الحال في أفغانستان والعـراق والصـومال          

  . والبوسنة والهرسك

  DDeennssiittyy  ooff  ::كثافة السكان في العالمكثافة السكان في العالم: : ثالثًاثالثًا

PPooppuullaattiioonn  

ثافة السكان أحد المقاييس الهامة لدرجة توزيـع        تعتبر ك 
ى العالقة بـين    السكان على سطح األرض، كما أنها تشير إل       

ويقصد بكثافة السكان العالقـة     . القتصاديةالسكان والموارد ا  
سواء . بين عدد السكان ومساحة األرض التي يعيشون عليها       

ا  أو الفدان ويطلق على هـذ      ٢ أو الكيلو متر     ٢كانت بالميل   
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 Arithmetical Densityفة اسم الكثافة الحسابيةالنوع من الكثا
  : ويعبر عنها بالمعادلة اآلتية

  ) = الحسابية(الكثافة العامة   عدد السكان
  مساحة اإلقليم  

×١٠٠  

 
  =٢٠٠٣الكثافة العامة في مصر عام   ٧٤,٧١٨,٧٩٧

  ١,٠٠١,٤٥٠  
  ٢كم/  نسمة ٧٤,٦=

 عـن   يعطي صورة صـادقة   وهذا النوع من الكثافة ال      
 ذلك أن مساحة األرض التـي       العالقة بين السكان والموارد؛   

تحسب على أساسها هذه الكثافة تشـمل األرض المعمـورة          
ير المعمورة، واألرض المنتجة وغيـر المنتجـة علـى          غو

  . السواء
وقد تحسب كثافة السكان على أساس قسمة عدد السكان         

 – أو الزراعـة     –ار  على مساحة المناطق القابلـة لالسـتقر      
 Physiologicalوتعرف هذه الكثافة باسم الكثافة الفزيولوجية 

Densityويعبر عنها بالمعادلة اآلتية  :  
  عدد السكان

  =الكثافة الفزيولوجية 
  مساحة المناطق المستغلة أو المعمورة 
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الكثافة الفزيولوجية في مصر عام   ٧٤,٧١٨,٩٧٩
٣٥٠٠٠  =٢٠٠٣  

  ٢كم/ نسمة ١٣٤,٨=

كما قد تحسب على أسـاس قسـمة عـدد المشـتغلين            
بالزراعة على الساحة المزروعة أو القابلة للزراعة وتعرف        

 Agriculture Densityهذه الكثافة باسم الكثافـة الزراعيـة   
  : ويعبر عنها بالمعادلة اآلتية

  اعيينعدد السكان الزر
  =الكثافة الزراعية 

  مساحة األراضي الزراعي أو القابلة للزراعة

 افة هام جدا في الـدول الزراعيـة؛       وهذا النوع من الكث   
ألنه يظهر نصيب الفرد المعتمد على الزراعة مـن األرض          

 وبالتالي يحدد مستوى معيشة السكان الذين يعتمد        –الزراعية  
على الزراعة ونصيب الفرد من اإلنتاج الزراعـي والـدخل          

  . )١(القومي
وهناك كثافـة أخـرى تسـمى الكثافـة االقتصـادية           

Economic Density لى معرفـة القـدرة اإلنتاجيـة    تعتمد ع
 ونظرا لقصور البيانـات اإلحصـائية وصـعوبة         لألرض؛
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ا ما  ، فغالب ية للدولة جاصول إلى طريق لحساب القدرة اإلنت     الو
  . و العامة أتقتصر الدراسات على الكثافة الحسابية

 فعلـى   ؛تتباين كثافة السكان على مستوى قارات العالم      و
 ٤٢حين بلغ متوسط كثافة السكان على المسـتوى العـالمي           

 وقد يرتفع هذا المتوسط أو ينخفض فـي بعـض           ٢كم/نسمة
المناطق دون األخرى، وبوجه عام يمكن أن نقسـم العـالم           

  : حسب كثافة السكان إلى األقسام التالية



 -١١٧-  
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 وهي التي تقل فيها كثافـة       ،الكثافة جدا  أقاليم منخفضة    -١
  : السكان عن شخص واحد وتشمل هذه المناطق ما يلي

o        الجهات القطبية الشديدة البرودة في شمال أوراسيا
 ). نتاراكتيكاأ(ند والقارة القطبية الجنوبية وجرينال

o  ة في معظم قارات العالم مثـل       المناطق الصحراوي
 حراء الكبرى  شبه الجزيرة العربية والص    صحارى

 وصـحراء   وصحراء ثار وصـحراء كلهـاري     
 . بتاجونيا

o المناطق الجبلية الشاهقة في وسط آسيا . 

o         الغابـات  (مناطق الغابـات المداريـة المطيـرة
ـ   ) االستوائية زون فـي أمريكـا     افي حوض األم

 . الجنوبية وحوض الكونغو وساحل غانا في أفريقيا

وح كثافة السكان   وهي التي تترا  :  أقاليم منخفضة الكثافة   -٢
 المربع وتشـمل    رت نسمة في الكيلو م    ١٠ – ١بها من   

  :)١(المناطق اآلتية
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o          ا ما في شمال آسيا والتي تكسوهااألقاليم الباردة نوع
الغابات وبعض الجهات المعقدة التضاريس والشـبه       

 . جافة في وسط آسيا

o     با وعلى وجه التحديـد     واألقاليم الباردة في شمال أور
 . سكنديناوهرة إوشمال شبه جزيشمال روسيا 

o معظم أواسط أفريقيا . 

o    وخاصة األجزاء الغربية    ،ستراليامعظم أجزاء قارة أ 
 . والشمالية والوسطى

o           الجهات الحديثة العهـد بـالتعمير كمعظـم جنـوب
 . نيجيريا وبعض أجزاء من شبه جزيرة الماليو

o         بعض الجهات الجبلية التي تجاور جهات مزدحمـة
و الحال في مناطق المرتفعـات فـي        بالسكان كما ه  

 . جنوب شرق آسيا

o   ١٠وتتراوح كثافة السكان بها     : أقاليم متوسطة الكثافة 
 وتشـمل منـاطق     ٢كـم /  نسـمة  ١٠٠إلى أقل من    

االستقرار القديمة في أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية       
 . باوو حوض البحر المتوسط في جنوب أور
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تي تزيد فيها كثافة السكان     وهي ال :  أقاليم مرتفعة الكثافة   -٤
  :  وتشمل هذه المناطق ما يلي٢كم/ نسمة١٠٠عن 
o         السهول الفيضية الخصبة كوادي النيل الذي تصل فيه

 ٧٥٠كثافة السكان في بعض الجهات إلى أكثر مـن          
 ؟ ٢كم/ نسمة

o        المناطق الزراعية في الهند وباكستان وجزيرة جاوة
 . بأندونيسيا

o    ل الكثافة فـي بعـض      الصين واليابان وكوريا وتص
 . ٢كم/ نسمة١٢٠٠المناطق إلى أكثر من 

o    حيث يمـارس السـكان      ؛باوبعض مناطق وسط أور 
 . الزراعة الكثيفة والمختلطة

o    با وشمال شـرق أمريكـا      وبعض جهات غرب أور
 حيث تزيد كثافة السكان في هذه المنـاطق         ؛الشمالية

العتمادهم على النشاط الصناعي وخاصة في المدن       
 . ٢كم/ نسمة٣٠٠٠ كثافة السكان عن حيث تزيد

با تعتبر أكثر قارات العالم     ووتجدر اإلشارة إلى قارة أور    
ازدحاما بالسكان وذلك بالنسبة لمساحتها، وتأخذ الكثافة شكل        

محور مـن   ويمتد هذا ال  . محور يمتد من الشرق إلى الغرب     



 -١٢١-

لغرب إلى أوكرانيا في    جنوب بريطانيا وبلجيكا وهولندا في ا     
 ويمثل هذا المحور النطاق الصناعي في القارة، وهو         .الشرق

. بي األعظم عبر فرنسا وألمانيا وبولندا     ويمتد في السهل األور   
ويخرج من هذا المحور محور آخر فرعي يمتد من الشـمال           

كما . إلى الجنوب على طول وادي الراين األوسط الصناعي       
ـ          ارة توجد مناطق أخرى ثانوية توضح فيها كثافة السكان بالق

إيطاليا، وسهول جنوب فرنسـا      في شمال    Poمثل وادي البو    
  . سبانياوشرق إ

وفي الواليات المتحدة األمريكية تزيد كثافة السكان على        
 نسمة في الكيلو متر المربـع فـي الجـزء الشـمالي             ١٠٠

ها المدن وترتفع نسبة    الشرقي، وهي منطقة صناعية تتعدد في     
ة على المحيط األطلنطي،    سيما في الواليات المطل   سكانها وال 

  .فضالً عن الجهات المحيطة بالبحيرات العظمى األمريكية

  ::مستقبل السكان في العالممستقبل السكان في العالم: : رابعارابعا

لى الرغم من وجود تحديات كبيـرة تواجـه الزيـادة         ع
 والمشـكالت   ،السكانية في العـالم ممثلـة فـي الحـروب         

واالضطرابات الداخلية في بعض الدول، فضالً عن انتشـار         
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نفلـونزا الطيـور    ، وعلى رأسـها أ    مراض المدمرة بعض األ 
وجنون البقر وغيرها، أضف إلى ذلك الكـوارث الطبيعيـة          

 ولن تكون كارثة المـد البحـري وموجـات          ،والتي آخرها 
  والتي حدثت في مطلـع العـالم الجديـد         Tsunamiتسونامي  
 حيث قتل ما يقرب     م والتي دمرت جنوب شرق آسيا؛     ٢٠٠٥

 وخاصة إقليم آتشيه    ،انت أندونيسيا من ربع مليون نسمة، وك    
 ألـف   ١٧٥أكثر الدول تضررا حيث قتل بأندونيسيا بمفردها        

نسمة وتشرد ماليين السكان، وتعد هذه الكارثة بحق كارثـة          
القرن، كما تضررت دول أخـرى وعلـى رأسـها الهنـد            

  . وسيريالنكا وتايالند والصومال
ن معـدل   وفي ضوء التحديات السابق اإلشارة إليها إال أ       

يد، وبالتالي سوف يزيد عدد السكان      ازنمو السكاني سوف يت   ال
 إلى  ٢٠٥٠حيث من المتوقع أن يصل عدد سكان العالم عام          

 مليار نسمة، وسوف يصبح أكثر دول العـالم فـي ذلـك             ٩
  : التاريخ الدول التي يوضحها الجدول التالي
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  ) ٦(جدول 

  م٢٠٥٠أكثر عشرة دول سكانًا في العالم عام 

  بالمليون نسمة

  عدد السكان  الدولة
  ١٦٢٨  الهند 
  ١٤٣٧  الصين

  ٤٢٠  الواليات المتحدة
  ٣٠٨  أندونيسيا
  ٣٠٧  نيجيريا 
  ٢٩٥  باكتسان

  ٢٨٠  بنجالديش
  ٢٢١  البرازيل

  ١٨١  الكونغو الديموقراطية 
  ١٧٣  أثيوبيا

  ٥٢٥٠  اإلجمالي
  : يتضح من الجدول السابق ما يلي

ل العشر سوف يصل في عام      أن عدد سكان هذه الدو     -١
% ٥٨,٣ مليار نسمة أي ما يعـادل        ٥,٣ إلى   ٢٠٥٠

  . من إجمالي عدد سكان العالم خالل تلك الفترة
نـد والصـين المراكـز األول        تبادلت كل مـن اله     -٢

 حيث احتلت الهنـد المركـز األول علـى          والثاني؛
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ركز الثاني،  مال مستوى العالم في حين احتلت الصين     
فاع معدل النمو السـكاني فـي       ويرجع ذلك إلى ارت   

الهند، بينما تتبع الصين سياسة تنظيم األسرة وتحديد        
 . النسل

احتلت القارة اآلسيوية مكان الصدارة بـين قـارات          -٣
 دول  ١٠ دول ضمن أكثـر      ٥ حيث برز منها     ؛العالم

الهنـد والصـين وأندونيسـيا      (في العالم سكانًا وهي     
 ).وباكستان وبنجالديش

يقية في المركز الثاني بعـد آسـيا        جاءت القارة األفر   -٤
 دول من أكثر دول العالم حيـث        ٣حيث بلغ نصيبها    

عـالم   دول فـي ال    ١٠ دول ضمن أكثر     ٥برز منها   
ندونيسـيا وباكسـتان    الهند والصين وإ  (سكانًا وهي   
 ). وبنجالديش

جاءت كل من قارتي أمريكا الشمالية والجنوبية فـي          -٥
ـ       دة وهـي المركز الثالث ويمثل كل منها دولـة واح

لواليات المتحدة في أمريكا الشمالية والبرازيل فـي        ا
 . أمريكا الجنوبية
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א א א אא א א א



 -١٢٦-

  مقدمةمقدمة

 البشـري إلـى أوائـل القـرن         ترجع دراسة العمران  
 حيث قام بعض البـاحثين الفرنسـيين واإلنجليـز          العشرين؛

جليزيـة،  بدراسة مفصلة لبعض المدن والقرى الفرنسية واإلن      
مـاكن  ة العالقة بين البيئة الطبيعيـة وأ      وذلك من أجل معرف   

  . التجمعات السكانية المالئمة إلقامة القرى أو المدن
وربية بدراسة المظـاهر الطبيعيـة      وق اعتنت الدول األ   

والمدن التـي    التي تتالءم مع حاجات السكان، لتعمير القرى      
 ومدى تـوفر    خربتها الحرب، خاصة الحرب العالمية الثانية،     

المصادر الطبيعية للسكان، من حيث مواد البناء ومياه الشرب         
  . وسهولة تأمين النقل مع غيرها من التجمعات البشرية

ونعني بمراكز العمران البشري، استقرار مجموعة من       
البشر بمواقع معينة يقيمون فيها مساكنهم، مستخدمين في ذلك         

تصـميم شـكلها بمـا      ما يتوفر بالبيئة من مواد متأثرين في        
درجوا عليه من ثقافات عاشوها وعاشها آباؤهم وأجدادهم من         

وقد تتكون مراكز العمران البشري من مسـكن واحـد          . قبل
منعزل، أو من عدة مساكن، أو قد تغطي مساحة تقدر بعـدة            
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كيلومترات، وال تشمل فقط المساكن بل تضم بعض المحالت         
ي الحكومية واألماكن   والمدارس واإلدارات والمصانع والمبان   

الترفيهية، وغيرها من المباني، وكل مركز عمران له موضع         
وموقع، ويشير الموضع إلى األرض، أو المكان الذي أنشـئ          
عليه مركز العمران، بينما يشير الموقع إلى مكـان المركـز           

  . بالنسبة لألماكن األخرى في اإلقليم
راسة والعمران البشري بهذا المفهوم يخرج من نطاق د       

عشش الصيادين، وقيام الرعاة وبيوت الثلج المؤقتـة، التـي          
يقيمها سكان المناطق الباردة في الشتاء في الوقت الذي يدخل          

قبـل  في هذا المجال الكهوف التي لجأ إليها اإلنسـان مـن            
زال يحفـر فيهـا مسـاكن        امعرفته للسكان، أو تلك التي م     

سبانية، قرى اإل ن، كما هو الحال في بعض ال      إليوائه حتى اآل  
 محددة، بينما هو     لعدم ارتباط األولى بمواقع ثابتة     ال لسبب إال  

  .)١(شرط يتحقق في الثانية ذات الموقع الثابت دائما
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وعادة ما تتكون مراكز العمران البشري من تجمع عدد         
ـ       ب والقـرى والبلـدان   زمن المساكن التي تتراوح بـين الِع

 ، فعادة ال تزيد عـدد     والمدن، وهي ألفاظ ذات مدلول حجمي     
ب عن عدد صغير من المساكن، قد ال تزيد عن          زمساكن العِ 

أمـا  . الخمسة، بينما تصل إلى عدة عشرات في حالة القرى        
 حيـث يزيـد عـدد       ان والمدن فلها طابعها الخاص بها؛     البلد

 ألف نسمة في حالة البلدان، بينمـا        ١٥السكان بها عادة عن     
ة آالف، وعدة ماليين مـن      يتراوح عدد سكان المدن بين عد     

  . البشر
ـ           ران وليس العدد هو الفرق الوحيد بـين أشـكال العم

نها تختلف أيضا في الموقع     البشري السابق اإلشارة إليها؛ إذ إ     
والوظيفة ومادة البناء وتخطيط الطرق، وشكل المساكن هـذا         

  .إلى جانب االختالف في وظائف السكن والسكان معا
اهتمـام الجغرافيـا بالسـكن      شارة إلـى أن     وتجدر اإل 

والعمران، كان من قبيل العناية بظاهرة بشرية هامـة، وقـد           
أعطى اللقاء بين الفكر الجغرافي وبين السـكن والعمـران،          
  ومن خالل البحث والدراسة نجـد أن االسـتقرار واإلقامـة           
أو البداوة والتنقل وأنماط السكن والعمران المقترنة بكل منها         
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من القواعد واألصول المرتبطة بالبيئة     ترتكز على مجموعة    
والتي تحددها العوامل الطبيعية والبشرية التي تـؤثر فيهـا          

  )١(وتتأثر بها

  : : أنواع مراكز العمرانأنواع مراكز العمران

يتجمع السكان على سطح األرض في المراكز العمرانية        
المختلفة، والتي تتميز بالثبات واالستقرار، ويمكن أن نقسـم         

ساس الوظيفة الرئيسية لكـل     مراكز العمران البشري على أ    
مراكز العمران الريفي والتي    : منهما إلى قسمين كبيرين هما    

تعرف بالقرى، ومراكز العمران الحضاري والتـي تعـرف         
  . بالمدن

  : وفيما يلي دراسة لكل منها

  : : كز العمران الريفيكز العمران الريفيمرامرا: : أوالأوال

رار البشري األولـى دون     تُعد القرية هي صورة االستق    
نسان للزراعـة حـول مجـاري        اإل عرفةت مع م  منازع، بدأ 
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 لعصر المطيـر،    لك التي تجمعوا حولها بعد انتهاء     األنهار، ت 
ة والفرات وأنهـار السـند      كما هو الحال في نهر النيل ودجل      

ا لما كان فيضان هذه األنهار موسمي     نهار الصين، و  الجانج وأ 
ابتة كان تعـرض    عادة، ولما كانت كمية مياه الفيضان غير ث       

 للطغيان والغرق في بعـض المواسـم        وسهله الفيضي النهر  
أحيانًا، كما كانت الحاجة إلى حسن توزيع المياه من األمـور           
الهامة، وكلها أمور تدعو إلى التكاتف، ومن هنا كان انتظـام       

ـ         ى مصـالحها   من تجمعوا حول األنهار في مجـاميع تتالق
 ويرتبطـون ببقعـة معينـة مـن         ،هاوأهدافها وتتقاسم أعباؤ  

مصنوعة مـن   ض، يزرعونها ويقيمون عليها مساكنهم ال     األر
 لذلك كانت القرى أولـى مظـاهر        الطين، أو الطوب اللبن؛   

االستقرار البشري في العالم، كما كانت القـرى المتجمعـة          
أسبق إلى الظهور من أشكال االستقرار الريفي المتناثر التي         

ثر ارتبطت بمناطق الزراعة الواسعة التي ال يعد ظهورها ألك        
  . من مائتي سنة فقط

ولم يكن تجمع مساكن قـرى الحضـارات الزراعيـة          
القديمة بهدف اقتسام أعباء وتنظيم العمل فقط، بل كان أيضا          

        علـى   بقصد الحماية في وقت ندر فيه اإلشراف الحكـومي 
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 سـمة تميـز     ريف، وقد ظل هذا التجمع القـروي      لأطراف ا 
 األمـن وزاد   حتى بعـد أن انتشـر      ،السكن في تلك المناطق   

ذاتي إشراف الدولة على شئون البالد، وذلك بعامل القصور ال        
 حيث تمثل تلك البيئـات      في أغراض السكن من جهة أخرى؛     
  . اآلن مراكز الكثافة السكانية العالية

وتختلف القرية عن المدينة في أن سكان القرية يعملون         
ها بالزراعة، أما المدينة فهي وحدة عمرانية تختلف في أساس        

عن وحدة القرية من ناحية الوظيفية التي تقوم بها، فهـي ال            
تزيد أحيانًا بمساحتها عن القرية، ولكنهـا تختلـف اختالفًـا           

ا في أن معظم أهلها انقطعوا عن الزراعة التي لم تعد           جوهري
 واتجهوا في نشـاطهم االقتصـادي نحـو         ،حرفتهم الرئيسية 

ت المختلفة، فضـالً    التجارة، أو الصناعة، أو العمل بالخدما     
عن أنها أصبحت مركز اإلدارة والحكم في اإلقليم وكانت في          
العهد القديم مركز عبادة اآللهة أيضا، وليس معنى هـذا أن           

ن أهلهـا   منفصلة تماما عن بيئتهـا الزراعـي؛ إذ إ        المدينة  
 إنتاج القرى التي تقـع فـي        ضيعتمدون في غذائهم على فائ    

ن المـدن القديمـة قـد       إنقـول   ونستطيع أن   . محيط المدينة 
تطورت من محالت زراعية نمت وزادت أهميتها وأصبحت        
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مراكز تجارية محلية، وتطورت حتى أصبحت قاعدة للحكـم         
  . واإلدارة فاتجه جزء من سكانها نحو نشاط غير زراعي

والجغرافي يتناول دراسة مراكز العمران البشري فـي        
 موضـع المراكـز     ضوء عالقتها بالبيئة المجاورة التي تحدد     

العمرانية ومواقعها، والمواد التي بنيت منها وما ينعكس على         
حرف وتركيب سكان هذه المراكز، ثـم مظـاهر التركـز           

  . والتشتت على رقعة اإلقليم والعوامل المؤثرة في ذلك
ويمكن تقسيم مراكز العمران الريفي حسب النشأة إلـى         

  : نوعين رئيسيين هما

  : : الريفية المؤقتةالريفية المؤقتة المراكز العمرانية  المراكز العمرانية --١١

تعيش الجماعات البدائية المعتمدة على الجمع وااللتقـاط        
والصيد، باإلضافة إلى الزراعة المتنقلة في أكواخ أو عشش         

        وشـمن يسـكنون    مؤقتة، كما أن البدو من األعـراب، أو الب
 فالسكن عند هذه    وينقلون مساكنهم من مكان إلى آخر؛      ،الخيام

ن مظاهر حياتهم االجتماعيـة،     الجماعات ما هو إال مظهر م     
  .أو هو تجسيد لتركيبهم االجتماعي
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وقد يحدث أن الجماعة تتفرق في موسم من المواسم، أو          
في فصل من الفصول فيقل ترابطهـا االجتمـاعي وتكـون           

سـكيمو مـثال    اإلالنتيجة أن ينعكس ذلك على نوع السكن، ف       
يتجهون نحو الجنوب طلبـا لحيـوان الكـاريبو واألسـماك           

 فيسكنون الخيام المؤقتة ومتى حل الشتاء رجعـوا         ،لطيوروا
 حيـث   ؛ على مقربة من البحـر     Igloosإلى مساكنهم الثابتة    

وينطبق مثل هذا   . تعيش عجول البحر مصدر الغذاء والكساء     
القول على رعاة الرنة في الشـمال القطبـي فـي االتحـاد             

  . سكنديناوهالسوفيتي السابق والالب في شمال إ
عض جماعات رعوية أرقى بكثير مـن تلـك         وقد نجد ب  

 وتنتقـل بـين الـوادي       ،التي ذكرناها تعيش في جبال األلب     
 بغرض البحث عن    Transhumanceوالجبل في رحلة فصلية     

 وتقيم لنفسها بيوتًا مؤقتة منتشرة على الجبل وثابتة         ،المرعى
  . في الوادي تتجمع في شكل قرى صغيرة

  : : لثابتةلثابتة المراكز العمرانية الريفية ا المراكز العمرانية الريفية ا--٢٢

يرتبط إنشاء المراكز العمرانية الثابتة بمجموعـة مـن         
العوامل الجغرافية، لعل أهمها تزايد السكان في رقعـة مـا،           
وثانيها توفير البيئة الصالحة إلنشاء هذه المراكـز، وعنـدما          
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 فإنه يعطي الفرصة إلنتاج الغذاء بدرجة كافيـة         ،يتحقق ذلك 
كثيفة محل الزراعة   في مساحة أصغر، وهنا تحل الزراعة ال      

 فإن المركز العمرانـي يصـبح       ،الواسعة، وفي نفس الوقت   
  .مركزا ثابتًا ودائما بالضرورة

كذلك فإن هناك أسبابا أخرى تجعل المحـالت دائمـة          
وغير متنقلة، ومنها محاولة التجمع في محلة عمرانية سكنية         
لدرء األخطار، وتحقيق األمن الجماعي، وهناك أمثلة عديدة        

، والذين   تبستي  في إقليم  Tedasها فعالً ما حدث لبدو التيد       من
كانوا أصالً شعبا بدويا متنقالً دون مساكن دائمة، وبعـد أن           
تعرضوا لهجمات مستمرة من الطوارق تحولوا إلى الزراعة        
بقدر ما تتيحه ظروف بيئتهم الصحراوية، وأصبحت محالتهم        

نشطة االقتصادية  العمرانية ثابتة ومستقرة مع وجود بعض األ      
  . األخرى التي ترتبط بالبداوة والترحال في نفس الوقت

وفي أفريقيا كان للنظام القبلي أثره الكبير علـى نمـط           
 ذلك ألن العمران كان مرتبط بسكنى أفـراد         ؛العمران الريفي 

 ففي مناطق البانتو كـان ذلـك        ؛القبيلة في مجموعات عائلية   
 على هيئة خلية النحـل       مبعثرة من األكواخ   أنويةيأخذ شكل   

Bee – Hive Typeطينية، وأسقف مخروطيـة  ران ذات جد 
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 وغالبا ما تكون هذه المساكن بالقرب من الحقول،         ،من القش 
وفي أفريقيا الزنجية الجنوبيـة تكـون       . ومن حظائر الماشية  

المساكن ذات جدران صلصالية بأسقف مستطيلة من القـش         
أسوار مـن النباتـات     أيضا حول تجمع مركزي، ويحيط بها       

  . الشوكية لحماية السكان والحيوان
ويعكس النمط السابق بيعة االقتصاد المعاشي وارتباطه       
بموارد المياه، والدفاع، والحماية المشـتركة، وفـي بعـض          
األحيان قد يكون المركز العمراني صغيرا ال يتعـدى قريـة           
صغيرة تتألف من عدة أكواخ تسكنها أسـرة واحـدة، وفـي        

 بلدة متواضـعة    ةان أخرى تتجمع هذه األكواخ على هيئ      أحي
  . تأخذ في النمو حول مسكن رئيس القرية

ويقل التأثير القبلي بدرجة كبيرة بين السكان المستقرين        
في شمال أفريقيا، ولكن تبقى ظاهرة تركز السكان الـريفيين          
في قرى كبيرة سائدة، ففي وادي النيل والـدلتا فـي مصـر             

ت البيوت الطينية، واألسقف المسـطحة فـي        تنتشر القرى ذا  
نويات مركزية في األرض الزراعية، وأسهمت في نشأة هذه         

 حيث كانت تنشأ علـى      القرى عوامل متعددة أهمها الموضع؛    
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تالل تعلو منسوب الفيضان قبل التحكم في مياه النيل منذ عهد         
  . )١(محمد علي في النصف األول من القرن الماضي

  : : اختيار مواقع القرىاختيار مواقع القرى في  في العوامل المؤثرةالعوامل المؤثرة

يخضع اختيار مواقع القرى عادة لعدة اعتبارات منهـا         
القرب من الطرق الرئيسية، ونقط االلتقاء، أو القـرب مـن           

اه والغابات، أو بالقرب من     األسواق الرئيسية، أو موارد المي    
جزاء األرض خصوبة، أو أكثر أجزاء اإلقليم ارتفاعـا      أكثر أ 

ا للحماية قديما، أو اتقاء غمر الفيضانات حديثا، وهكذاطلب .  
ويخضع اختيار مواقع القرى لمجموعة مـن العوامـل         

  . بعضها طبيعيا وأخرى بشرية
  : وفيما يلي دراسة لهذه العوامل
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  : : العوامل الطبيعيةالعوامل الطبيعية  --أأ

   ا في التجمع واالنتشار، وخاصـة    يعتبر الماء عامالً مهم
ما يؤدي إلى التجمع حول      م ؛في المناطق الجافة والقليلة المياه    

موارده، كما هو في الواحات الصحراوية، ولكن دوره غيـر          
واضح في المناطق الرطبة الكثيرة األمطار، والتي يسـتطيع         
السكان فيها خزن المياه في خزانات خاص لوقت الحاجة مما          

  .يسهل التعثر في السكن
 يرى في هذا المجال أن مشـكلة        )١(وإن كان ديمانجون  

بالنسبة لإلنسان في الماضي لم تكن حجة مقنعـة لنـا           المياه  
 رى قرب الينـابيع؛   لنعتمد عليها في تفسير ظاهرة وجود القُ      

حيث يبدو لنا حاليا أن هناك العديد من القرى في العـالم ال             
توجد مراكزها قرب موارد الماء، بل نراها في مناطق ذات          

  . أراضي صالحة للزراعة والرعي
 تلعب دورا في بعض الجهات فـي         فإن التربة  اومن هن 

تحديد نوع القرى سواء كانت مندمجة، أم مبعثرة، فقد تبـين           

                                                 
1( Demangeon A., : Problemes degeographie humaine, paris 1925, 

p. 172 – 174.  
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أنه في كثير من األقاليم ذات التربات الرمليـة، أو الطفليـة            
حيث يعيش الزراع في مساكن مبعثرة، بينما تتجمع المساكن         
في شكل قرى كبيرة في األقاليم ذات التربات الجيرية ويرتبط          

  . بة التربةذلك بخصو
 المبعثـر   كما تعلب التربة الخصبة دورا في االستقرار      

 حيث يستقر الريفيين في المناطق التي تتوفر فيهـا          للمساكن؛
ا التربة الصالحة للزراعة، ويبدو ذلك واضحا في شمال فرنس        

  . النمساورب هولندا وسويسرا وألمانيا و
 حيـث يميـل     ظهر أثر التضاريس في نمط العمران؛     وي

سكن الريفي إلى االنتشار في السهول أكثر منه في الجبال،          ال
ويرجع ذلك إلى تبعثر األراضي الصـالحة للزراعـة فـي           
الجبال، بينما توجد األرض الزراعية متصلة فـي السـهول،          
حيث يضطر المزارع إلى أن يبنـي مسـكنه فـي منـاطق             
أراضيه القابلة للزراعة، مثال ذلك منـاطق الفـوج وسـهل           

  . في فرنساالالنجدوك 
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لكن بسبب العوامل البشرية كعامـل األمـن والحمايـة          
والتركيب االجتماعي والعرفي والتقاليد تُظهر قـرى كبيـرة         

  .)١(مندمجة في الجبال كما هو الحال في لبنان
أما في مناطق البحر المتوسط فتبـدو القـرى الكبيـرة           
منتشرة في سفوح الجبال، كأنها أعشاش النسور، وبعيدة عن         

  . )٢(راضي القابلة للزراعةاأل
كما يختار بعض السكان مواقع لقراهم في المناطق التي         

لرمال والحصـى المكونـة     ال تحتفظ بالرطوبة مثل مناطق ا     
يرة االتساع فـي معظـم دول غـرب          الكب لتالللهضاب وال 

ا األمطار في معظم أشـهر السـنة،        با التي تساقط عليه   أورو
  . قع مالءمة للسكن الصحين مثل هذه المناطق هي أكثر البوإ

  العوامل البشرية    - أ
تلعب العوامل البشرية دورا ال يقل أهمية عـن           - ب

 بيعية المؤثرة في العمران الريفـي؛     العوامل الط 
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العالقات السرية في القرى نوع القرى       حيث حدد 
سـرة التـي    فاأل. رةثسواء كانت مندمجة أو مبع    

تطلب األمن والخير المشترك تندمج مسـاكنها،       
ما أن يزول الخطر حتى يتفرقوا ليقيمـوا فـي          و

مساكن متباعدة، كما تتدخل القوانين واألعـراف       
 كمـا    السكن، طالسائدة لدى الزراع في تحديد نم     

ـ أن النظم التي تسير عليها ج      ت مـا فـي     اماع
االستفادة من ثروات البيئة المحلية مـن غابـات         

 . رض زراعية تحدد نمط القرى وأومراٍع

 السكان بحاجـاتهم    هم وظائف الموقع مد   ولما كان من أ   
من السلع المختلفة، كان الوقوع علـى الطـرق أو السـكك            
الحديدية، أو المجاري المالحية من أهم عوامل قيام مراكـز          

وسائل النقل والمواصالت كلما زادت     العمران، وكلما تعددت    
 ولذلك كانت مراكـز العمـران فـي         كثافة السكان والسكن؛  

ة بذور نموها أكثر من      أو االنفصال تحمل عاد    مناطق االلتقاء 
دين بنشأتها إلى مثل هـذه      ن الكثير من المدن ت    غيرها، بل إ  

 حيث تعد المدينة هي المحلة التي تمتاز على غيرها          المواقع؛
 حتـى يمكنهـا     محالت المجاورة بحسن االتصال بهم؛    من ال 
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ك تصبح   لنفسها، ولما جاورها من قرى، وبذل      تقديم الخدمات 
اكز للتجميع والتوزيع، وهو ما يجعلها ألن تصبح مركزا         مر

لإلدارة والحكم، مما يؤهلها بالطبع لتصبح عاصـمة اإلقلـيم          
ومركزه الحضري والمستقبل األول لفائض سكان المجـاور،        

  . مما يؤدي أي اطراد نموها وتحولها إلى مدينة
ذا أن كل مراكز العمران التي تقـوم عنـد          وال يعني ه  

 إذ قد ال يسـاعد موقعهـا، أو    طرق تتحول إلى مدن؛   لتقاء ال ا
ظهيرها على ذلك، أو قد يعوق ذلك قيام مدينة أخرى بالقرب           
منها تقوم بذات الوظائف، كما أنه ال يعني أيضا أن كل المدن         

 فهناك المدن التي نشأت كمدن منـذ        كانت في األصل قرى؛   
  ). على سبيل المثال القاهرة ولندن وباريس(البداية 

وكانت نظم الزراعة وتنظيم العمل الريفي من العوامـل         
ندماج القرية مبكرا، سواء فـي المجتمعـات        ى ا التي أدت إل  

الزراعية القديمة، أو حتى في المجتمعات الحديثة التي تسير         
في روسـيا والصـين     وفق سياسة مخططة، كما هي الحال       

 ففي االتحاد السوفيتي السـابق حرصـت        وفلسطين المحتلة؛ 
حكومات الشيوعية على تقوية قبضـتها السياسـية علـى          ال

الفالحين وتأمين الحصص الزراعية للدولة، وذلك من خالل        
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 اعتمادا على األسـاليب     ظام التعاوني لتحقيق هذه الغايات؛    الن
المتطورة واآلالت، وقد أدى ذلك إلى التركيز علـى القـرى           

 إال  .١٩١٧يا قبل سـنة     وسالمندمجة والتي كانت سائدة في ر     
أن بعض القرى السوفيتية لها توابع صغيرة حولها تتخصص         

وفي فلسطين المختلفة أنشـئت قـرى       . في الزراعة الرعوية  
) كيبـوتز (تعاونية مخططة ينظمها السكان وقرى جماعيـة        

لكات خاصة،  تالملكية فيها مشتركة، وال يملك األفراد فيها مم       
د النهائي  بل يعيشون من العمل الجماعي ويشتركون في العائ       

  . )١(لإلنتاج وقد قامت هذه القرى على أسس دفاعية لحمياتها

  : : المسكن الريفيالمسكن الريفي

احل تطوره المبكرة على تـوفير      حرص اإلنسان منذ مر   
 حيث يجد فـي     و السكن بعد توفير الغذاء مباشرة؛     وى، أ المأ

 األمنيـة مـدعاة     مأواه حماية وأمنًا، وقد كانت هذه الحاجـة       
نشـاء  إ وتأثرت طريقة    ،في البيئات رضي  لتغيير المظهر األ  

المساكن تأثرا كبيرا بظروفها وبدرجات األمـن االجتمـاعي         
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بها، فارتبط ذلك باختيار األماكن المناسبة لتكـون موضـعا          
زال كثيـر مـن      وما. لالستيطان، تتوفر به الحماية واألمن    

القرى في البيئات الزراعية القديمة تعكـس هـذه الحاجـة           
  . اجات البشرالمبكرة من احتي

   عد المنزل الريفي انعكاسلظـروف البيئـة     ا صـادقً  اوي 
والمجتمع والمواءمة بين المسكن والوسط الذي يعـيش فيـه          

 ففـي المنـاطق     نسان من بيئة ألخرى ومن مجتمع آلخر؛      اإل
ص مكـان   صواب، ويخ بة تضيق الفتحات من نوافذ وأ     دالبار

ر كعالمات   نار للتدفئة يناسب دخانها من مداخن تظه       إلشعال
وحيثما تهب نسائم مستحبة قادمـة مـن        . على البيئة الباردة  

ها النوافذ كما في لبنان، وحيثما تهب ريـاح         والبحر توجه نح  
وفـي  .  تعطي المساكن لها ظهورها    ،باردة أو ساخنة متربة   

المناطق الممطرة تميل السقوف حتى ينصرف ماء المطـر،         
  . افة أفقية في الجهات الجبينما تبنى السقوفُ

ويظهر أثر البيئة في الموارد التي يصنع منها المسـكن          
 ؛ حيث يتـوفر     الريفي من الطوب اللبن    بنى المنزلُ الريفي، في

 من الخشب في المناطق الغابية، وقد يبنى مـن         الطين، ويبنى 
 يمنـع التغييـر      حيث ال توجد مادة أخرى، وهذا ال       ؛الحجر
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ـ    والتكيف، فاألمر أ   عار هـذه المـواد     والً وأخيرا يرتبط بأس
 أهل قرية ما مسـاكنهم مـن مـواد          يفقد يبن . وتكاليف النقل 

نهم جلبها من خارج اإلقليم، فقد تبنى المساكن في         أفضل بإمكا 
س القليل األشجار من الخشب، وقد يستخدم الحجر        بتإقليم اإلس 

  . في البناء في بيئات تندر فيها األحجار
 فهي تختلـف    وكما تختلف المساكن الريفية في موادها،     

فمنها البسيط المتواضـع جـدا      . في خطتها وحجمها وشكلها   
 ومنها المستطيل الشكل ومنهـا      ،ومنها المنتظم شكالً وخطة   

 إلى غير ذلك من األشـكال واألحجـام،         ،الكبير ذو الطابقين  
وتنشأ هذه االختالفات من التنوع في نظم اسـتغالل األرض          

على أساس هـذه    و. ومستويات الحضارة ومستويات المعيشة   
االختالفات تقسم المساكن الريفية إلى أنواع ال تحصى تقـف          
كشواهد على حضارة أصحابها ومجتمعهم أو أذواقهم، وتلمح        

  .)١(للظروف الطبيعية المحيطة وخاصة المناخية
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وتتنوع أشكال المنازل تبعا لتنوع وتعدد أنماط المعيشة        
لريفي منزله مـن    عند اإلنسان وتبعا للوظيفة التي سيستخدم ا      

  : أجلها، ومن أهم أنواع المساكن الريفية

  : : فة واحدةفة واحدةررالمنزل المؤلف من غالمنزل المؤلف من غ--١١

احـدة  ويتألف هذا النموذج من المنازل مـن غرفـة و         
سرة معها، وال يوجد بينهما سوى      تسكنها الحيوانات وأفراد األ   

 هذا  يصل ارتفاعه إلى سقف المنزل ويدعى     حاجز صغير ال    
 في أودية األلب الفرنسـية      Kabyleقبيلة  المنزل باسم منزل ال   

حـاجز   مترا فوق سطح البحر، وبهذا ال      ١٨٠٠على ارتفاع   
 قسم من المنزل عن القسـم       يصل مسكن األسرة ف   فنالسابق ي 

 . اآلخر الذي يخصص للحيوانات والعلف وأدوات الفالح

هو :  االستوائيتين والمنزل عند السكان في آسيا وأفريقيا     
يث يسهل بناؤها ونقلهـا عنـد السـكان          ح عبارة عن خيمة؛  

م كل األفراد وما يمتلكـون مـن حيوانـات          ضلين، وت المتنقّ
 العربيـة   مثل خيمة السكان البدو في الصحارى     ومواد، وهي   

 في بعـض    Nomadواإليرانية وغيرهما مثل السكان الرحل      
 . مناطق التبت
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  : :  المنزل المتجمع المنزل المتجمع--٢٢

طيالً أم  وهي عبارة عن منزل كبير، سواء كـان مسـت         
 من عدة غرف، سواء في صـف        ا كما قد يكون مؤلفً    ،مربعا

فوق البعض، وفي كال النوعين يقسم المنزل       بعضها  واحد أم   
 حيث تخصص واحدة    ا واحدا إلى عدة غرف؛    الذي يضم سقفً  

.  وأخرى للحيوانـات   ،للسكان وأخرى للمطبخ وغرفة للطعام    
احد في  وتنتشر المنازل التي تبدو في شكل غرف في صف و         

أودية األلب وهضبة فرنسا الوسطى، أما المنازل ذات الغرف         
يطاليـا واأللـب     فتنتشر في جنـوب إ     ،فوق بعضها البعض  
 حيث تكون الحيوانات والعلـف ومـواد        الفرنسية الجنوبية؛ 

الفالح وآالته والمطبخ وبئر الميـاه والفـرن فـي الطـابق            
مـا  ك. سـتراحة ص الغرف العليا للنوم واال    األرضي، وتخص 

نجد مثل هذه المنازل في معظم المناطق الجبلية التي تبدأ من           
  . بية الغربيةومنطقة التبت وتنتهي في المناطق األور

  : : المنزل الريفي المتطورالمنزل الريفي المتطور  --

ـ        احيث تبدو المنازل الريفية هنا أكثر تحضبحيـث   ؛ر 
عي أو للمزارع مهما كان      سواء كان للرا   ،أصبح أكبر حجما  
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 حيث يوجد حاليا في قرى      ؛دول المتقدمة سيما في ال  نوعه وال 
هذه الدول أغلب وسائل المعيشة العصرية المتطورة من ماء         

ـ  وكهرباء وطرق، كما أصبح سكن اإلنسـان منفصـال         ا  كلي
وبعيدا عن زرائب الحيوانات واألدوات الزراعيـة والعلـف         
ومستودعات ومخازن المحاصيل، وهذا مـا تشـاهده فـي          

لدول المتخلفة، فال تزال فـي معظمهـا        المنازل الريفية في ا   
عاني من نقص كبير في األساليب واألدوات الزراعية، كمـا   ت

  .)١(ال يزال اإلنسان يسكن مع حيواناته وأدواته الزراعية
وتجدر اإلشارة إلى أن المساكن الريفية قـد تطـورت          
بشكل عام في الفترة األخيرة، وخاصة في الدول النامية بعـد    

من الحكومات بعمليات التنمية اإلقليمية والريفية      اهتمام الكثير   
ارتفاع مستوى المعيشة فـي المجتمعـات        مما انعكس على  

  . الريفية
يعتمـد تصـنيف التجمعـات      : تصنيف التجمعات العمرانية  

العمرانية الريفية والحضرية على بعض الدالئل مثل عدد السـكان          

                                                 
الجغرافيا البشرية، المؤسسة الجامعية للدراسات، والنشر      : علي وهب  )1

 . ٣٠٣ – ٣٠٠، ص ١٩٨٦والتوزيع، بيروت، 



 -١٤٨-

صـنيف  والتقسيم اإلداري ودور االقتصـاد القـومي، ويظهـر ت         
ـ          ا التجمعات العمرانية في أشكال ونماذج تتدرج أحجامهـا هرمي

Hierarchy          حيث قد يصل بعضها إلى تزايد سكانها العمراني إلى 
    ا أو ريفيا، وتأخذ هذه النماذج العمرانية أشكاالً      أحجام كبيرة حضري

احتها سمختلفة على حسب موقعها الجغرافي وتقسيمها اإلداري وم       
ياسة العامة لها، ويطلق على التجمعـات العمرانيـة         المناسبة والس 

  : أسماء مميزة كاآلتي

  ::HHaammlleett العزبة  العزبة --١١

وتسمى في بعض األحيان المزرعـة، وهـي التجمعـات          
 ،العمرانية المكونة من المباني الزراعية ومسـاكن المـزارعين        

و الحال فـي     نسمة، كما ه   ٢٠٠وهي عادة يقل عدد سكانها عن       
 الدائم فيها، Home steadمالك المزرعة مصر، وقد يكون مسكن 

.  ومسكنه الـدائم لـيس بالمزرعـة       ،أو يكون لديه استراحة فقط    
 وغالبا ما يشتغل سكان هذه العزبة بالمزرعة عند مالكها الـذي          

وقد تأخذ العزبة أشكاالً    . اضييمتلك المباني واألرض الزراعية أ    
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  )١(ت من أجلهاة حسب الغرض الذي ُأنشِئعديد
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وعلى الرغم من أن الطرق الجيدة قد تصل هذه العزب          
 فإن الخدمات تتدنى فـي      ،بشبكة الطرق الرئيسية في األقاليم    

تلك العزب إلى أقصى درجة، مما يوجد شـعور بـاالنعزال           
  . لدى السكان واهتماما باألمور المحلية

  ::VViillllaaggee القرية  القرية --٢٢

 وهي تجمعات عمرانية مقامة فـي األرض الزراعيـة         
يواء من يقدمون على فالحة تلك األراضـي واسـتغاللها،          إل

 وتكون مة لسكن عمال الزراعة والفالحـين والمـوظفين        عد
المشتركين في تكوين القرية، باإلضافة إلى وجـود المبـاني          

 وكـذلك   ،الزراعية الخاصة بـإيواء الحيوانـات والـدواجن       
 ية والورش الخاصة باآلالت   عالمخازن الخاصة بالمواد الزرا   

  . الزراعية والجرارات
 فإن القرية تكون أكبر من العزبة في عدد         ،وبصفة عامة 

السكان، إال أنه توجد بها وظائف وخدمات ال تتوافر عادة في           
العزبة مثل مكتب البريد والمدرسة االبتدائيـة، وقـد توجـد           
مدارس إعدادية وأحيانًا ثانوية في بعض القرى، كما قد توجد          

د السيارات بالوقود، ويتـراوح عـدد       يوبها محطة خدمة لتز   
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 ٢,٠٠٠من    نسمة إلى أكثر   ٢٠٠سكان القرية المصرية من     
  . نسمة

وتتوزع القرى الزراعية في الواليات المتحدة في قرى        
 حيـث تتجمـع الحقـول       ؛مزارع المورمون في والية يوتاه    

وقد تتحـول منـازل     . خارج القرية، كما توجد في بريطانيا     
ويصل امتداد القرية المندمجة ما     . مندمجالقرية إلى الشكل ال   

  . بين فدان وخمسة أفدنة
والقرى المندمجة عبارة عن عدد كبير مـن المنـازل          

من السـكان   والشوارع التي تفصل بينها ويسكنها عدد كبير        
    ت السكانية تصبح بؤرة لخطـوط      اعوكل تجمع من هذه التجم

بلدان لخدمة  حد الوظائف األولية للمدن وال    لتي توجه أل  االنقل  
القرى الزراعية الواضحة في    : وهناك رتبتان منها  . األسواق

مظهرها ووظيفتها الثابتة والتي ترتبط أساسا بالتربة، ومنهـا         
ما يأخذ شكل تجمعات زراعية تحت إشراف حكـومي مثـل         

  . الكوميونات التي توجد في روسيا والصين

    ::TToowwnn البلدة البلدة--٣٣

ن العمـران   هي صورة من صور العمران وتدخل ضم      
الريفي أكثر من اعتبارهـا ضـمن العمـران الحضـري،           
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 وال تهـتم    ،نها وظيفة غير زراعية   ؛ حيث إ  ووظيفتها مختلفة 
ولكنها تهتم بالنقل والتصـنيع     . بإنتاج المواد الغذائية والكساء   

والبيع والشراء وتنظيم شئون الوالية واإلدارة، وهي تكـون         
 ولذا نجد منهـا     عية؛افة في السكان من القرى الزرا     أكثر كث 

لمراكـز  ويمثلها في مصر معظم مـدن ا      . المراكز الحضرية 
 وهي التي تـدير قـرى       Townن مدينة المركز تعتبر     حيث إ 

  .)١(المركز وتقدم له الخدمات المختلفة

  ::CCiittyy المدينة  المدينة --٤٤

وهي تجمعات عمرانية سكنية، تتراوح أحجامهـا مـن         
د على نشاط أو    الصغير إلى الكبير على أن منشأها عادة يعتم       

. من أنشطة الزراعة أو الصناعة أو التجارة أو السياحة         أكثر
  : وعدد سكانها يتدرج عادة كما يلي

  ).  نسمة٢٠,٠٠٠إلى ٥٠٠٠عدد السكان بين (مدينة صغيرة 
 إلـى   ٢٠,٠٠٠عـدد السـكان بـين       (مدينة متوسطة   

  ).  نسمة١٠٠,٠٠٠
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  إلى أقل مـن    ١٠٠,٠٠٠ السكان بين    عدد(مدينة كبيرة   
  ). مليون نسمة

وتتغير سمات المدن السابقة حسب نسبة كثافة السـكان         
وصل بين القريـة    وتعتبر المدينة همزة ال   . لكل بلد في العالم   

 حيث تعتبـر مركـز الخدمـة الثقافيـة          والسلطة المركزية؛ 
. والترفيهية واالقتصـادية واإلداريـة والحضـارية لإلقلـيم        

 متبادلـة، فـإذا كانـت       فالعالقة بين المدينة وإقليمها الريفي    
 على تمدينـه    المدينة تغزو الريف بحضارتها ونفوذها وتعمل     

فإن المهاجرين القرويين يحملـون معهـم للمدينـة          ،اتدريجي 
 فعندما تكبر المدينة    ،وبوجه عام . طريقة حياتهم لفترة طويلة   

  . وتتسع لعدد أكبر من الناس يكون لها طابع خاص

  : : أشكال القرىأشكال القرى

رية بعدد من العوامل بعضها جغرافي مثل       يتأثر شكل الق  
الموقع بالنسبة لمظاهر السطح واألنهار والطرق، وبعضـها        
تاريخي مثل الحاجة المبكرة للدفاع بعضها اقتصـادي مثـل          

التي مارستها القرية عند إنشائها، وباإلضـافة        نظم الزراعة 
ـ    ، فإنه في الوقت الذي نمت فيه      إلى ذلك  ا طبيعيا  القرى نمو
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 على أسـاس تخطيطـي منـذ        ا، فإن بعضها قد نشأ    ئيعشوا
 ومن هنا تتباين أشكال القرى ومـن أهـم األشـكال            ،البداية
  :)١(هي

  ::NNuucclleeaatteedd  oorr  ccoommppaacctt القرى المندمجة  القرى المندمجة --١١

ويرتبط هذا الشكل بإنشاء المساكن الريفية فـي بقعـة          
واحدة مختارة داخل األراضي الزراعية، وبالتـالي تكـون         

 للسكن مختلفة ومميـزة تمامـا عـن         األراضي المخصصة 
األرض الزراعية، ويبدو هذا الـنمط علـى الخـرائط فـي            
تجمعات واضحة وفي مواضع محددة تفصلها عـن بعضـها          

  . ة مساكن بهامتدة دون أيالبعض أراضي وحقول زراعية م
وقد ارتبطت القرى المندمجة الشكل بالظروف البيئيـة        

 أخطار  ءير قادر على در   األصلية، فاإلنسان البدائي بمفرده غ    
المجتمع وتقطن  أنوية  الطبيعة، وتكون األسرة أو القبيلة أولى       

ن  ومـا إ   ة طلبا لألمن،  في مساكن متقاربة، أو ربما متالصق     
تتزايد أعداد القبيلة حتى تنتشر مساكنها في مساحة أكبر حول         

لة العمرانيةِحالنواة األصلية للم .  
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كبيـرا؛  ختالفًا  حجم ا تختلف القرى المندمجة حسب ال    و
تبعا لطبيعة وموارد البيئة المجاورة، فعندما تكون البيئة فقيرة         

 فعلى حافات   ،في مواردها تكون القرى صغيرة في أحجامها      
قد تصـل    ،رى المندمجة من عدة أكواخ    قى تتكون ال  الصحار 

 فـإن البيئـة الغنيـة       ،إلى ستة أو سبعة، ومن ناحية أخرى      
م، كمـا   جراها كبيرة الح   تكون قُ  ،النباتيةبالموارد الحيوانية و  

في قرى جماعات الموتنتوت بجنوب أفريقيا الذين يعيشـون         
على الصيد والجمع والرعي البدائي، والتي تتكون من حوالي         

  . مائة كوخ
لي في اتسـاع    ا وبالت ،وتبدأ القرية في التضخم السكاني    

 رقعتها العمرانية وظهور توابع صغيرة لها أو قرى فرعيـة         
ترتبط وتسير في مراحل نموها السابق مع تباين في ظروف          
الموضع بطبيعة الحال، ويمكن تتبع ذلك بسـهولة بأسـماء          
القرى الجديدة والتي غالبا ما تحمل اسما معدالً للقريـة األم،           
وعلى ذلك فعندما يستقر نظام زراعي دائـم تبـدأ القريـة            

 ى ذلك؛ ، ولعل في مصر مثل واضح عل      المندمجة في الظهور  
من سكانها في قرى كبيـرة      % ٥٥حيث يعيش ما يقرب من      

  . أو متوسطة الحجم
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  : :  القرى المبعثرة القرى المبعثرة--٢٢  

قد تكون المساكن في بعض األحيان مبعثرة دون نظـام          
يربطها، وغالبا ما تكون مساكن مفردة، أو مجموعـة مـن           
المساكن والتي تظهر في النهاية على شكل نسيج معقد مـن           

والمزارع، وغالبا مـا يـدل هـذا        ) بزالِع(ة  القرى الصغير 
ية بين مكان المسـاكن ومكـان       التبعثر على عالقة قوية للغا    

 حيث يوجد كل مسكن وسـط القـول أو المزرعـة            العمل؛
  . الخاصة بصاحبه

ويؤدي التطور االقتصادي إلى تحديد أشـكال القـرى         
ولعل أول عامل مؤثر     واتجاهها نحو التبعثر وليس االندماج،    

 حيـث توجـد القـرى       ي ذلك هو نظام الملكية الزراعية؛     ف
        ا ما تكون مقرا الصغيرة مرتبطة بالمزارع الكبيرة والتي غالب

 وبعض العمال معـه فـي       ،لسكن صاحب األرض الزراعية   
مساكن مجاورة، ومعنى ذلك أن العمـران المبعثـر نتـاج           

، واستغالل  للعصر الحديث وللتغير في نمط الزراعة والملكية      
 حيث تقل مساحة الملكيات الزراعيـة       ألرض حول القرية؛  ا

قرب مساكنها وتميل إلى الكبر واالتساع بالبعد عنها، وتلـك          
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سمة هامة تتميز بها القرى خاصة تلك الواقعة علـى طـرق      
  . هامة وفي بيئة زراعية خصبة

إن استقرار السكان في قرى ذات مساكن مبعثرة مثـل          
أستراليا وغيرها، يعـود إلـى      قرى كندا والواليات المتحدة و    

 حيث يشيد منزله    ا الفالح؛ مساحة األرض الكبيرة التي يمتلكه    
وسط أراضيه ليخفف عنه مشقة االنتقال يوميا، إذا كان يعيش          

 فنجده في هذه الحالة يعـيش فـي         ،في قرية بعيدة عن الحقل    
عزلة منفردا، وبعزلته هذه تكون حياته االجتماعية كلها فـي          

 وفي هذه الحالة نراه يعاني من مشقة تعليم أوالده          عزلة أيضا 
نمط حيـاة   ، فال يتأثر وال يؤثر في       رغم أنه يعيش حياة كلها    

ويخدم هذه القرى الصغيرة قرى أكبر منهـا حجمـا          . غيره
  . تحتوي على مراكز اجتماعية متعددة

  : :  القرى الشريطية أو الطولية القرى الشريطية أو الطولية--٣٣

الموضـع  يوجد هذا الشكل من القرى مرتبطًا بظروف        
 وفيه تنشأ المباني جنبا إلى جنب على امتـداد طريـق            ،ذاته

رئيسي، ويسود هذا النوع في الريف اإلنجليزي وفي فرنسـا          
 ،نطقـة اللـورين وحافـات حـوض بـاريس          م خاصة في 
ع بعضها علـى    مكن القرى تتصل    ا حتى إن مس   ،ونورماندي
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 كم دون انقطـاع  ١٦ ولمسافة تصل إلى نحو      ،امتداد الطريق 
ا علـى   والقرية اإلنجليزية من هذا النوع تمتد شريطي      . يباتقر

يه، وكثير مـن    بجانبي طريق رئيسي والمساكن على كال جان      
وقـد يكـون نموهـا      . القرى الشريطية قديم وبعضها حديث    

مرتبطًا بطرق النقل األخرى مثل األنهار التي تكون أساسـا          
تنشأ القريـة   هاما في نشأة القرى وامتدادها، وفي تلك الحالة         

  . الطولية على امتداد خط الينابيع
وباإلضافة إلى ذلك قد تمتد مساكن القريـة الشـريطية          

 وتبدو كشـريطين    ،على طريق يتقاطع مع الطريق الرئيسي     
وتحـوي مركـزا     Cruciformمتقاطعين أو صليبي الشـكل      

  . حديثًا للخدمات الريفية

  : :  القرى المخططة القرى المخططة--٤٤

، ووفق شـكل    تخطيط مسبق تنشأ بعض القرى نتيجة       
 حسب النمط الكالسيكي القديم كالتي      ن، فقد تنشأ  يعمراني مع 

 الحكومـة قـرى     ا، كما قد تنشئ   تقيمها الشركات للعاملين به   
 ووفق نظام معـين مثـل       ،مخططة تلبية الحتياجات الزراعة   

 فــي روســيا، أو القــرى التعاونيــة Kolkhozyالكــولخز 
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أو القرى التي أنشئت فـي      في فلسطين المختلفة،    ) الكيبوتز(
  . مناطق االستصالح في مصر
 فإن أبرز أمثلة القرى المخططة      ،وباإلضافة إلى ذلك  

تلك القرى السياحية التي تنشأ وفـق خطـة محـددة لتلبيـة             
 وتخضع تماما لهذا الغرض في      ،احتياجات السياحة والترويج  

مبانيها وتخطيطها ومنشآتها سواء على ساحل البحر أو فـي          
ويبدو ذلك بوضوح فـي سلسـلة       . اطق الجبلية أو غيرها   المن

القرى السياحية التي أنشئت في مصر على امتـداد السـاحل           
اطق ساحل البحـر    الشمالي الغربي من ناحية، وفي بعض من      

  .)١(خرىاألحمر من ناحية أ

  : : مراكز العمران الحضريمراكز العمران الحضري: : ثانياثانيا

هو عملية اجتماعيـة تـدل    Urbanizationيعد التحضر  
التغير في العالقات السلوكية واالجتماعية للمجتمع الذي       على  

يعيش داخل المدينة وهذه العملية تشـير بالضـرورة إلـى           
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التغيرات المعقدة والمتشابكة لنمط الحياة والتي تترتب علـى         
  . سكن المدن

ن ينتهي  وفي الكثير من الدول المتقدمة يصعب تحديد أي       
يـف أصـبح امتـدادا       ذلك ألن الر   الريف وأين تبدأ المدينة؛   

  . للمدينة فتأثر بها في مظهره وفي كثير من أعمال سكانه
 وإن  ،وقد اختلف الباحثون على تعريف محدد للمدينـة       

كانت المدينة كمظهر عمراني مألوف يمكـن تميزهـا عـن           
القرية بوضوح سواء في شكلها المورفولوجي، أو وظائفهـا،         

  . أو حتى نموها وتطورها التاريخي
لمدينة هي مركز التركـز     ن ا  أ جغرافيون على ويتفق ال 
ـ ،والترفيه العملالسكاني و  Maxور ولعل تعريف ماكس س

Sorre        نهـا   هو أكثر التعاريف شموالً؛ حيث يعرف المدينة بأ
 وذو  ،محلة يعيش فيها مجتمع مستقر يكون أحيانًا كبير العدد        

كثافة سكانية مرتفعة، وأغلبهم ال يعتمدون في عملهم علـى          
الصـناعة  ( األول، بل على القطاعين الثاني والثالث        القطاع

دة عالية من    المدني بجو  ويتميز المجتمع ) والتجارة والخدمات 
  . التنظيم
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  : : ة المدينةة المدينةنشأنشأ

نشأت المدن األولى في العالم في سهول وادي النيل في          
ستان مصر ودجلة والفرات في العراق وسهول السند في باك        

ب حاجـة   ت هذه المدن بسـب    شأوقد ن . وهوانجهر في الصين  
من  وذلك من أجل اإلحساس باأل     الناس إلى العيش في جماعة؛    

ومما ساعد على نمو وازدهـار      . ومن أجل التبادل التجاري   
هذه المدن أن المنطقة التي تحيط بالمدن كان منطقة منتجـة           

 يتحـرروا مـن     يا بقدر كاف يسمح لبعض السكان بأن      زراع
  . )١(بالتجارة واإلدارةالعمل بالزراعة واالشتغال 

وبدأت قصة المدينة بتجمع هؤالء األفراد فـي مكـان          
 ويسـمح   ،معين يسهل وصول الغذاء إليـه بكميـات كافيـة         

ا تجمع  كذمرضية، وه  بمباشرة أمور اإلدارة والحكم بطريقة    
في داخل المدينة كثير من الوظائف التي كانت صغيرة وغير          

مجتمـع فـي حالـة      منظمة إلى ذلك الحين وبقيت عناصر ال      
 وتفاعل شديد في هذه الوحدة التي جعلها        ،يسودها نشاط دافق  
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إجبارية السور الذي يطوق المدينة ودار العبادة ومورد الماء         
والسوق والحصن مراكز أسهمت في زيادة السـكان وفـي          
تركيز تجمعهم لتنشأ المدينة، وفي كل مرحلة من مراحل نمو          

 مما أكسبها أشكاالً كان     ،تباينالمدينة كانت مساكنها تتمايز وت    
  . يسهل التعرف عليها في كل مرحلة تطور حضارة المدينة

وقد حدث نتيجة النمو الحضري المتزايد الذي شـهدته         
دول العالم أن تسبب ذلك في وجود تجمعات حضرية تتكون          
من عدة مدن صغيرة ببعضها، وعدة مدن كبيـرة اتصـلت           

لفـة منهـا المتـرو      ببعضها البعض وهي تأخذ مسميات مخت     
  . بوليس والميجالوبوليس

 فهي المدينة المركزيـة     Metropolisأما المترو بوليس    
نها تعتبر  المتصلة بغيرها من المدن الصغيرة؛ حيث إ      الكبيرة  

تجمعات عمرانية ذات كثافة سكانية عالية وهي في الغالـب          
يزيد عدد سكانها عن مليون نسمة، ومن صفاتها عدم وجود           

زة تفصلها عن المدن المجـاورة نتيجـة تـداخل          طبيعة ممي 
 ومثال ذلك مدينة القاهرة الكبرى      عامة مع بعضها؛  خدماتها ال 

  . واتصالها بمدن الجيزة وشبرا الخيمة
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ا  جـد  ة فهي مدينة كبير   Megalopolisأما الميجالبوليس   
يدخل في نطاقها مدن كبيرة مترابطة مع بعضـها الـبعض،           

وأسـاس كلمـة    . ها كبير للغاية  وفي الغالب يكون عدد سكان    
ميجالوبوليس جاءت من كلمة يونانية معناها المدينة الضخمة،        
ومن صفات هذا النوع من التجمعات العمرانيـة أن مـدتها           

 ؛تضخمت وترابطت واتصلت بالمدن األخرى المجاورة لهـا       
  نون وحدة كبيرة لمدينة ضخمة، ومثال ذلـك        مما جعلهم يكو

  .)١(الدلفيا وواشنطنترابط مدن نيويورك وفي

  : : شخصية المدنشخصية المدن

لكل مدينة شخصية مستقلة متميزة عن غيرها، ونـادرا         
 ويرجع ذلك إلى اخـتالف      ين متشابهتين تماماً؛  ما نجد مدينت  

 وتواريخ نشأتها المتباينـة     ،المدن من حيث مميزاتها الطبيعية    
كل ذلك يسـاعد    .  وفن عمارتها  ،ودورها ووظائفها وخططها  

دينة صفات خاصة وشخصية متميزة، فعلـى       على إعطاء الم  
بصـرة والكويـت وبيـروت      سبيل المثال نجد مدن مثـل ال      

                                                 
 . ٨٣تخطيط المدن والقرى، مرجع سبق ذكره، ص : فاروق عباس حيدر)  1



 -١٦٦-

 تمتلك كل منهـا شخصـية       ،سكندرية وباريس وجالسجو واإل 
  . مستقلة إلى حد كبير تجعلها تختلف عن غيرها

ـ هناك  "حد الجغرافيين أن    وفي هذا المجال يذكر أ     دن م
وأخـرى تتمتـع    ،  صغيرة حديثة الوالدة، ومدن أخرى قديمة     

شة، وأخرى فقيرة ذات أزقـة ضـيقة،        بحيوية الشباب وانتعا  
ومدن مليونية واسـعة غنيـة متعـددة الوظـائف، ومـدن            

مـدن محظوظـة    . ستوديوهات هادئة، ومدن أخرى صاخبة    
   ا، وهناك مدن على طريـق االنـدثار        وأخرى بال حظ نهائي

وأخرى قد اندثرت، فللمدن جانب إنساني .  
لدقيق يحوي الكثير من الحقيقة لفهم دقيق       هذا الوصف ا  

وعميق لنمو المدن وصفاتها أكثر مما يتبادر إلى الذهن عنـد      
  . )١(قراءتها ألول وهلة

  : : تركيب المدنتركيب المدن

فضـال عـن أسـعار       -يلعب موضع المدينة وموقعها   
، بـل   وحياتها جية المدينة وفول دورا حاسما في مور    -األرض
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 فـي   جغرافية المدينة تُعنى  وفي نموها أو تدهورها؛ ذلك ألن       
  . المقام األول بدراسة بيئة المدينة

وفيما يلي دراسة ألهم العناصر المؤثرة فـي تركيـب          
  : المدينة

  ::SSiitt الموضع  الموضع --١١

ض التي تقوم عليها المدينة     ريقصد بالموقع هو رقعة األ    
ومن العوامل التي ساعدت على تحديـد الموضـع         . مباشرة

فكثير مـن المـدن     .  الدفاع عنها  الذي تشغله المدينة بسهولة   
ظهر في أول نشأته في ظل قلعة، وهذه بدورها كانت تحتـل            

 ا دفاعيوفي المناطق التي تنعدم فيها النقط الدفاعيـة        . امركز
ة يختار بحيث تكثر حولـه الموانـع        نالقوية كان مكان المدي   

والعقبات الطبيعية، وتحاط المدينة بسـور لتقويـة الحمايـة          
الشـديدة  من هذه العقبات مجاري األنهار واألرض       الطبيعية،  

ت عند ملتقـى الطـرق البريـة        االنحدار، وبعض المدن نشأ   
  . بالنهرية مثل لندن وباريس والقاهرة

 ا الخدمات التي تؤديها،   وهناك مدن عديدة يحدد موضعه    
 فقد اختيرت   ؛فنظرا لحاجة المصانع لكميات ضخمة من المياه      

ناعية على ضـفاف األنهـار،      صمواضع كثيرة من المدن ال    
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ت بعض المدن الصناعية حول بعض المصانع التي        كذلك نشأ 
وفي بعـض   . كانت تعتمد على الطاقة المولدة من قوة المياه       

صانع علـى نمـو وامتـداد       مع هذه ال  وضالحاالت قد يؤثر م   
المدن نفسها، ومن العوامل التي أسهمت أيضا فـي تحديـد           

مساحات من األرض السهلية     وجود -أماكن المدن الصناعية  
ويظهر ذلك فـي     الالزمة لبناء المصانع وطرق المواصالت،    

األقطار التي تقل فيها مساحات السـهول بسـبب طبيعتهـا           
  .  كاليابان فهنا تتركز كل المدن الصناعية في السهول،الجبلية

وفي مناطق التعدين يرتبط موضـع المدينـة بـالمنجم          
ومواضع مـدن   . بية السعودية كمدينة الظهران بالمملكة العر   

يون ذات المياه المعدنية    االستشفاء مرتبط بوجود الينابيع والع    
ثير من األمراض، وخاصـة     يد الصحة والعالج من ك    التي تف 
د والمصايف البحريـة هـي األخـرى يحـد        . ية منها دلالج

ن نظرا ألن أجزاء كبيرة من       ولك مواضعها الشواطئ الرملية،  
 فـإن اختيـار موضـع       ،ها المكانية ل تتشابه في صفات   الساح

 أو لمالئمـة    ،المصيف ربما يكون لسهولة الوصـول إليـه       
  . الشاطئ لالستحمام
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وفي جهات من األرض نجد أن أماكن المـدن تحـددها      
  . ظاهرات معينة متصلة بالسطح والمناخ

 بسـبب سـوء     ؛ففي المنطقة التي تكثر فيها المستنقعات     
وفـي  .  مرتفعـة  رضأالصرف تقوم المدن على ربـوة أو        

الجهات الجافة ترتبط حياة أهل المدن بوجود اآلبار والينابيع،         
وفي المناطق الجبلية القليلة السهول تظهر معظم المدن فـي          

  . الوديان أو على السفوح
وإذا كانت صفات المكان تغير، فإن قيمته ليست ثابتـة          
أيضا، وأوضح مثل علـى ذلـك المواضـع ذات الصـفات            

هذه المواضع كانت في أصـل      . وس التالل رءالدفاعية على   
ولكن . نشأتها بالغة األهمية لحماية المجتمع المدني وصيانته       

بعد تغير الظروف السياسية والعسكرية واالجتماعيـة فـي         
  . العصر الحديث عقبة في سبيل تطور المدينة ونموها

فالوصول إليها صعب، كما أن رقتها ضيقة، وقد أمكـن      
الوصول وضيق المكان بتـرك البلـدة       التغلب على صعوبة    

القديمة على حالها وبناء مدينة جديدة على مقربة منهـا فـي            
  . األرض السهلية
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كذلك أدى التطور االقتصادي واالجتمـاعي فـي هـذا          
فمـثالً أدت   . ض مواضع المـدن   عالعصر إلى تدني أهمية ب    

الزيادة العظيمة في أحجام السفن، وفي عددها إلـي تحـول           
هـا  تلك الموانئ التـي امتـازت بضـيق مرافئِ        ن  التجارة ع 

  . فاضمحلت وانزوت
 فإن الموضع قد يكون مناسبا فـي        ،ٍرمومهما يكن من أ   

 كلمـا نمـت      ومساوئُ ن تظهر له عيوب   النشأة األولى، ولك  
 ومع ذلك تتسع المدينة وتنمو محاولة أن تكيف نفسها          ،المدينة

  . )١(وفق ظروف المكان

  SSiittuuaattiioonn: :  الموقع الموقع--٢٢

صد بالموقع المناطق المحيطة واألجزاء المجاورة في       يق
 وذلك ألن حياة    ية متفاوتة جدا بالنسبة للمدينة؛    إطارات مساح 

را ما يعتمـد علـى مـوارد مواضـعها          المدينة ونموها ناد  
 ذلك ألن المدينة تعيش على جلب المواد المختلفـة          السكانية؛

وظيـف  فالمدينة أساسا تقوم على اسـتغالل وت      . من خارجها 
إمكانية التركيز في مركز، فرأسمالها الحقيقي هـو عالقتهـا          
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فالموقع لهذا  . الخارجية فوق المحلية، سواء إقليمية أو مكانية      
فمن الواضح أن قيمـة الموقـع     . منطقة، بينما الموضع نقطة   

نما هي طارئة بالنسـبة     إليست في حد ذاته وال هي أبدية، و       
ة بعيدة، بعيدة جـدا     إلى عوامل وتوزيعات ومالبسات خارجي    

ن زمام الموقع ومصر مدينته ليس في أيديها،        ؛ بحيث إ  أحيانًا
  وإن مقوماتها يمكن أن تكون رهنًا كذبـذبات عنيفـة غيـر            

  )١( .منظورة
ويتحكم في تحديد مكان المدينة ونموها مجموعـة مـن          
العوامل منها الطرق التي تربطها باإلقليم وما وراء اإلقلـيم،          

 وأخيـرا   ،ح أو التضاريس والعامل التاريخي    ثم طبيعة السط  
  . الوضع السياسي للدولة

ض المدن وفقدت أهميتها التـي      فكثيرا ما اضمحلت بع   
 نتيجة لتحول طرق التجارة عن هذه المدن،        ؛ها من قبل  تباكتس

ومثال ذلك ما حدث للمدن األمريكية التي كانت قائمة علـى           
  ت مراكـز عمرانيـة     ي وروافده، فقد كان   امتداد نهر المسيسب

رئيسية في مراحل التغلغل األوروبي نحو الغرب األمريكي،        
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ودانت في رخائها وازدهارها إلى التجارة التي كانت تعتمـد          
ة تلك المواني النهريـة، ولكـن       عه مستخدم روعلى النهر وف  

 جاءت معـه    ، النصف الثاني من القرن التاسع عشر      بمجيء
 أهميتها باستثناء بعضها    فقدت هذه المواني  ف ؛السكك الحديدية 

 وأصبح في موقع بؤري للنقل      ،الذي مرت به السكك الحديدية    
  .)١(البري والنهري

   ا قويا على اتجاهـات الطـرق      وتؤثر التضاريس تأثير
وخطوط المواصالت، وحيث تلتقي هذه الطرق غالبا ما تقوم         

اد لـذلك   د وتز ،صالتامدينة تتركز عندها حركة النقل والمو     
قليم جبلي،  هذه الحال عند ملتقى الوديان في إ      وتتمثل  . أهميتها

ـ  فهنا و .  منطقة سهلية أخرى جبلية    أو عند تالقي   خل داعند م
األودية التي تنتهي في المقدمات الجبلية تتركز المواصـالت         
وتقوم المدن التي غالبا ما تلعب دور الوسيط التجاري بـين           

.  الزراعيـة   وفي الحاصـالت   ،إقليمين متباينين في الطبيعة   
كمدينة شتورة في سهل البقاع لبنان، وغالبا ما يؤدي وجـود           
الموانع الطبيعية كسالسل الجبـال واألنهـار والمسـتنقعات         
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والبحيرات إلى تركز طرق المواصالت في النقط التي يسهل         
  . عندها عبور هذه الموانع، في هذه النقاط تقوم المدن وتمر

 تـأثر قيمـة الموقـع       وتبدأ أهمية العامل التاريخي في    
بمرور الزمن، فنجد مثالً أن إمكانيات مدينـة ليـون ظلـت            

 السـاؤون تحـت     –ضعيفة حتى وضع الرومان ممر الرون       
أما لشبونة والتي تقع    . حمايتهم واستعملوا الوادي طريقة نقل    

على المحيط األطلنطي فقد بدأت باالنتعاش مع تطور التجارة         
ل، وذلـك   ا انتعشت مدينة كيي   كم. اه العميقة المحيطة في المي  

بعد فتح قناة كييل التي تصل بين بحر البلطيق وبحر الشمال،           
ونفس الوضع يقال عن مدن بورسعيد واإلسماعيلية والسويس        

  . بمصر، فقد ازدهرت بعد حفر قناة السويس
ويؤثر الوضع السياسي على أهميـة المدينـة وعلـى          

ثير فجائيا وشديدا   وقد يكون هذا التأ   . عالقتها بالمدن األخرى  
فمثالً عندما تظهر دولة    . خصوصا بالنسبة للعواصم والمواني   

جديدة سرعان ما تكتسب عاصمتها أهمية خاصـة، ويـزداد          
عدد سكانها كما حصل لعمان بعد قيامها كعاصـمة للملكـة           

  . األردنية الهاشمية



 -١٧٤-

وكما تتغير قيمة المكان على مر العصور، فكذلك تتغير         
الجغرافي وينعكس ذلك على المظهر الخـارجي       قيمة الموقع   

للمدينة، فإذا زادت أهمية الموقع ازدهر العمـران وكثـرت          
الوظائف، وإذا تدنت األهمية انكمـش العمـران وانكمشـت          

  . السكان وقّل،الحياة

    :: أسعار األرض أسعار األرض--٣٣

يعتبر التباين في سعر األراضي داخل المدينة من أهـم          
 توزيع اسـتخدامات األرض     العوامل المؤثرة في النمو وفي    

فـاختالف أسـعار    . واختيار الوظائف لمواقعها داخل المدينة    
 وفـي نوعيـة     ،األراضي يؤثر في اختالف القيمة اإليجارية     

النشاط الذي يمكن أن يقبل دفع اإليجار األعلى وفي بعـض           
داخل المدينـة  األحيان قد تترك األراضي خالية أو فضاء في    

بنيـة بتـأثير ارتفـاع سـعر تلـك          ية أ دون أن تقام عليها أ    
األراضي، وقد يؤدي ذلك إلى اجتذاب النمـو المـدني إلـى            
األطراف واألجزاء الخارجية ذات السعر المـنخفض، وقـد         
يؤثر ذلك بدوره في األراضي التي تحيط بالمنطقـة المبنيـة           

يرو، حيث لوحظ   نللمدن، كما هو الحال في مدينة ريودي جا       
حول المدينة، وفي نصف قطر     أن مالك األراضي الزراعية     



 -١٧٥-

يمتد خمسين ميالً في مركز المدينة يتركون أراضـيهم دون          
أن يقوموا بزراعتها ويرفضون تأجيرها كـأرض زراعيـة،         

  .وذلك انتظارا الرتفاع سعرها حين يصل إليها نمو المدينة
وقد حدد بعض الجغرافيون فـي دراسـاتهم الحديثـة          

مدينة وتأثره باسـتخدام    المتعلقة بنمو أسعار األراضي في ال     
األراضي، حيث لوحظ أنه توجد على األقل أنماط سائدة في          

  : )١(كل المدن وهي
 تصل أسعار األراضي ألعلـى مسـتوى فـي مركـز            -

المدينة، ثم تنخفض من المركز في اتجـاه األطـراف          
  . حتى مشارف المدينة

رق  تكون أسعار األراضي أكثر ارتفاعا على طول الط        -
  . دة عن هذه الطرقيعنها في األجزاء البالرئيسية م

 توجد مناطق محلية ترتفع فيها األسعار عن المسـتوى          -
 العام ألسعار األراضي، وتوجد هذه المنـاطق علـى        
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أبعاد متفاوتة من مركز المدينة وترتبط بمناطق تقاطع        
  . الطرق الرئيسية

  : : وظائف المدنوظائف المدن

 وقـد  ة،ف أن معظم المدن ليست حديثة النشأ      من المعرو 
نمت وتطورت هذه المدن خالل فترة زمنية طويلة، ونتيجـة          
لذلك هناك احتمال كبير أن الوظائف التي تقوم بها في الوقت           

وعلـى  . الحاضر ليست هي التي كانت تقوم بها عندما بدأت        
الرغم من إمكانية تصنيف معظم المدن حسب وظائف محددة         

أصـلها  إال أن وظيفة المدن ال تمكننا مـن التعـرف علـى             
 مدينة أكسـفورد بـإنجلترا التـي        مثال ذلك . ونشأتها األولى 

ت كمدينة جامعية، بينما أحد وظائفها الرئيسية في الوقت         نشأ
الحاضر هو صناعة السيارات، ومن األمثلة األخـرى مـدن        

 رأس  – الدوحـة    – الـدمام    –الكويت  (الخليج العربي مثل    
ولكنها اآلن  ت جميعها كمراكز صيد بحري      نشأ) إلخ.. الخيمة

مدن متعددة الوظائف بسبب التنمية االقتصادية التي حـدثت         
في دول هذه المنطقة بعد ظهور البترول واستغالل عوائـده          

  . خالل العقود الخمسة الماضية
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وعلى الرغم من أن معظم المدن في العالم من النـوع           
المتعدد الوظائف إال أنه من الممكن تصنيفها حسب الوظيفـة          

التي تتميز بها دون غيرها عن بقية الوظائف، وأهم         الرئيسية  
  : هذه الوظائف هي

  : :  المدن التجارية المدن التجارية--١١

تُعد الوظيفة التجارية من أهم الوظائف في حياة المـدن          
ومن الصعب أن تتصور مدينة ما ال يتم فيها نشاط تجـاري            
من أي نوع، حتى لقد اعتبر بعض الباحثين أن التجارة هـي            

 وذلك الرتباطها ارتباطًا كبيرا، وقـد       ؛ةأساس لتصنيف المدين  
ازدادت أهمية التجارة في حياة المدن مـع تقـدم الحضـارة            

 ذلـك   دم كبير في طرق النقل والمواصـالت؛      وواكب ذلك تق  
ألن النقل عصب التجارة والمكمل لإلنتاج االقتصـادي، وال         
يمكن تصور وظيفة لمدينة ما دون أن تمارس وظيفة النقـل           

   . نفس الوقتيف
ومع تقدم المواصالت الحديثة بدأت كثير من المدن في         

 حتى تحولـت    تها التجارية وتضخمت شيئا فشيًئا؛    زيادة وظيف 
إلى مستودعات كبرى يأتي إليها ماليين األطنان من السـلع          
في كل أنحاء العالم تقريبا، وأصبح بعضـها يمثـل مراكـز            
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ك الكبرى  تجارية عالمية كبرى يسود بها النشاط المالي والبنو       
، ومن أمثلة هذه المدن نيويـورك       )١(وشركات النقل الرئيسية  

  .  وزيورخ ووينبج ودبي والقاهرة وغيرها،ودسلدورف

  : :  المدن الصناعية المدن الصناعية--٢٢

ارتبط ظهور المدن الصناعية في العصر الحديث ببـدء         
 حيـث   ها األولى في بريطانيا؛   الصناعة التي بدأت إرهاصاتُ   
تصف القرن الثامن عشر ومنها     قامت الثورة الصناعية في من    

انتشرت إلى دول أوروبا القريبة التي يتوفر بها الفحم ولذلك          
ثـم  . تعتبر غرب أوروبا أقدم منطقة صناعية فـي العـالم         

انتشرت الصناعة إلى باقي القارة األوروبية وبعد ذلك نقلهـا          
المهاجرون األوربيون إلى أمريكا الشـمالية وخاصـة إلـى          

والتي أصبحت في الوقت الحاضـر أهـم        الواليات المتحدة   
منطقة صناعية في العالم بالرغم من حداثة عهـدها النسـبي           
بالتصنيع، وخالل النصف قرن الماضي بدأ احتكـار غـرب       
أوروبا والواليات المتحدة لصناعات التحويلية يقل بعد انتشار        
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ـ الصناعة في االتحاد السوفيتي السابق ودول شـرق أور         ا وب
  . )١(العالموالكثير من دول 

بد أن تتوفر مجموعة مـن        المدن ال  ولقيام الصناعة في  
لوقود ا و ةالمقومات، وعلى رأسها المادة الخام ومصادر الطاق      

  .  واأليدي العاملة والسوق والنقل والمواصالت،ورأس المال
وقد قامت كثير من المدن الصناعية القديمـة، خاصـة          

ى قربها مـن حقـول      المدن األوروبية واألمريكية اعتمادا عل    
 اعتمادا على هذه    ؛ ونمت حولها مجموعة من المصانع     ،الفحم

الموارد كمصدر للطاقة، وقد تضخمت مدن كثيرة من هـذه          
المدن الصناعية المبكرة وأصبحت أكثر المجتمعات الحضرية       

النشكير ويوركشـير وشـيفلد     (تقدما، ومن أمثلة هذه المدن      
ونيويورك وبليتمور وبشـرح    في بريطانيا وفيالدلفيا    ). ولندن
نجلوس وسـان   نجهام وشيكاغو وكنساس سيتي ولوس أ     وبرم

وهاما وأوزاكـا   فرانسيسكو بالواليات المتحدة، وطوكيو ويوت    
   باليابــان، وموســكو وتــوال وكــوبي وكيوتــو ومــوجي
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 ورسقوف وفلجوجراد وماجنيتوجورسك    ،وسان بطرس برج  
ا رى حدي كما نمت مدن صناعية أخ    . وسفردلوفسك في روسيا  

لو فـي   واعتمادا على توليد الطاقة الكهرومائية مثل سـاوبا       
  . البرازيل وجرينويل في فرنسا وجنجا في أوغندا

  : :  مدن التعدين مدن التعدين--٣٣

تقوم هذه المدن حيثما توجد ثروة معدنية ضخمة يعتمـد          
على استخراجها السكان بعد أن يصـبح التعـدين حـرفتهم           

ر مثال على ذلـك، فقـد       الرئيسية، ومدن البترول العربية خي    
أوجد البترول في الوطن العربي أنواعا من المدن منها التـي           
ترتبط بالحقول ومنها ما يقف كمحطات على طريق خطـوط          

هـذه  .  ونمط ثالث يقوم كمواني للتصدير والتكرير      ،األنابيب
 ولكنها لن تسـتطيع أن تكـون        ،المدن قد تبلغ أحجاما كبيرة    

إال إذا غيرت وظيفتها وفـي      مجموعات ضخمة أو أن تدوم      
يها مدنًا تعدينية كمدينة أسـف      مهذه الحالة ال يحق لنا أن نس      

 الفحم إلـى مدينـة      األلمانية التي تحولت من مدينة استخراج     
صبحت المدن التعدينية اآلن ترتبط بالمواد      صناعية كبرى، وأ  

  هب، ا، فمنها مدن الحديـد، ومـدن الـذ        الخام المتوافرة محلي
  . لخإ.. ، ومدن البترولومدن الفحم
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  : :  مدن اإلدارة والحكم مدن اإلدارة والحكم--٤٤

تعتبر هذه المدن مركز القيادة في الدولة بل في اإلقليم،          
 حيث يوجد بهـا مقـر       وفي هذه الحالة فهي مركز اإلدارة؛     

الحكومة والوزارات والمصالح الحكومية وتقوم فيها البعثات       
وهي تجمع كل أنواع الخدمات وتكون مصـدر        . الدبلوماسية

  .  ألنها مركز مدني هام في الدولة؛القوة
وتتفاوت هذه المدن في حجمها من المدينـة اإلقليميـة          
الصغيرة إلى الدولة الضخمة، وليس هناك أسس تختار على         

 فذلك يتوقف علـى     ية أو حتى العواصم؛   أساسها المدن اإلدار  
ولكن الهدف األخير هـو أن      . عوامل كثيرة متداخلة ومعقدة   

ن اإلدارية والعاصمية بوظائفهـا علـى نحـو         تقوم هذه المد  
  . أفضل في الفترة التي وجدت أو اختيرت فيها

 بأسرع ممـا تنمـو بـه المـدن          وتنمو المدن العواصم  
ن  الوافدة عليهـا؛ إذ إ      وذلك بسبب قوة تيار الهجرة     األخرى؛

المهاجر يقصد العاصمة ليتمتع بما فيها من فـرص ذهبيـة           
هـذه المـدن    ومن أمثلـة    . فيهللعمل والكسب والثقافة والتر   

الواليـات  (، واشـنطن    )نجلتـرا إ(، لنـدن    )مصر(القاهرة  
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).. روسـيا االتحاديـة   (، وموسكو   )افرنس(، باريس   )المتحدة
  . لخإ

  : :  المدن الدينية المدن الدينية--٥٥

للمـدن  نشأت هذه المدن في أماكن مختلفة من العالم، و        
نها تمس الناحية الروحيـة     الدينية قداستها واحترامها؛ حيث إ    

ا ما تجذب هذه المدن الحجاج من       ثيرك و ،العقلية لدى البشر  و
فسكان التبت وهضـبة منغوليـا يقطعـون        .. بالد نائية بعيد  

الهضاب والفياض ويخترقون األودية والمرتفعات لكي يصلوا       
  . )١(إلى مدينة بشاور ليحجوا ويزوروا معابدهم البوذية

دية من  وتعد مدينة مكة المكرمة بالمملكة العربية السعو      
أقدم المدن الدينية، وكذلك مدينة القدس بفلسطين، الفاتيكـان         

 ، كنـز بـري    )الصـين (، لهسـا    )الهنـد (، بنارس   )اإيطالي(
  ). العراق(، النجف )إنجلترا(
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وال تكتفي المدينة الدينية بهذه الوظيفة في الغالب، بـل          
ينشأ إلى جانبها الوظيفة التجارية، ففي هـذه المـدن تبـاع            

  . مقدسة كالسجاجيد والمسابح والتماثيل والصورالبضائع ال

  RReessoorrtt  ttoowwnnss: :  مدن االستجمام مدن االستجمام--٦٦

نشأت كثير من المدن بفضل البيئة الطبيعيـة التـي تسـر            
الناظر إليها أو بفضل اعتدال مناخها، وقـد دعـا نمـو المـدن        

 إلى ظهور مثل هـذه المـدن        -وخاصة الصناعية منها   -الحديثة
فقـد  . ثون وعن الراحة والتسـلية    التي يقصدها المرضى والباح   

قامت هذه المدن لتستقبل الهاربين من المدن األخرى فتوفر لهـم           
  . ما يعيد إليهم صحتهم ويجدد عزيمتهم على مواصلة العمل

والظاهرة الطريفة في هذه المدن أن يجتمع في مكـان          
كذلك هؤالء  .  وسكان ال عمل لهم فيها     ،واحد مدينة لها وظيفة   

 ولذلك  بسرعة بعد إقامة قصيرة في الغالب؛     ن  السكان يتغيرو 
نوعا عـاطالً وهـم     : نجد في هذه المدن نوعين من السكان      

األغلبية، ونوعا عامالً وهم األقلية وتتوقـف علـيهم خدمـة        
  . النوع األول وتوفير وسائل الراحة والهدوء لهم

 فلكل من هذه المدن صفات خاصـة        ،وبالرغم من ذلك  
كثر دواما من الترفيهية وهـي تختـار        بها، فالمدن الصحية أ   
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مواضعها بعناية، كما أن زوارها من كبار السن من يقدرون          
وهذه المدن عدة أنواع فمنها     . على دفع نفقات العالج الباهظة    

حلوان وأسوان فـي    مدن المصحات والحمامات المعدنية مثل      
 في جمهورية التشيك، بادن بادن وحمام       مصر، كارلوفيفاري 

 إلى غير ذلـك     .. العراق، ومدن الراحة واالعتزال    العليل في 
ولما كان االهتمام .  التي تتداخل بعضها مع بعض     سماءمن األ 

 والراحة مرتبطًـا بالحضـارة ومسـتوى        جبالصحة والعال 
وبا وأمريكـا    فأغلب المدن الصحية مركزة في أور      ،المعيشة
  . ت تظهر قريبا في كل دول العالمولكنها بدأ. الشمالية
مدن الترفيه فأكثر عددا وأوسع انتشـارا، وقـد قامـت           أما  

كاستجابة للتطورات االجتماعية واالقتصادية التي تميـزت بهـا         
الحضارة الغربية، وإن كان الشرق عرفها في عصوره الزاهيـة،          
ولما كان روادها من كل الطبقات فكانت لمواقعها عادة أهمية تفوق           

ويذهب النـاس   .  إليها  وذلك حتى يسهل الوصول    ؛أهمية مواضعها 
للترفيه والتسلية والسياحة إلى مصايف بحرية لممارسـة رياضـة     

لبحر مثل مدن شرم    السياحة واليخوت والغوص واالستمتاع بمياه ا     
، )نجلتـرا إ(بع والغردقة في مصر، وبرايتـون       يالشيخ ودهب ونو  

  ). الواليات المتحدة(وميامي 
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ى المصايف  وتجدر اإلشارة إلى أن حركة الناس تشتد إل       
وتلعب . والمشاتي في األعياد والعطالت األسبوعية والصيفية     

السيارة الدور األول في المواصالت، ولقـد اشـتدت هـذه           
الحركة السياحية بفضل التطورات التقنية التي وفرت الوقت        

 فأصبحت أكثر دول العـالم تهـتم        ،وأدت إلى زيادة اإلنتاج   
  . وبهابتوفير الترفيه واالستجمام والصحة لشع

  : :  المدن الجامعية المدن الجامعية--٧٧

رتبط بالوظيفـة الدينيـة فـي       كانت الوظيفة الجامعية ت   
 ذلك ألن تدريس الديانات شغل مركزا كبيـرا فـي           الماضي؛

الجامعات، ولقد كانت الثقافة اإلسالمية تُـدرس قـديما فـي           
  اإلسالمية، وفـي بعـض جهـات العـالم         المسجد في الدول    

بالطابع الديني مثل جامعـة     زالت بعض الجامعات تحتفظ      ام
 حيـث توجـد بهـا    ؛األزهر في القاهرة، ولو فإن في بلجيكا 

  . الجامعة الكاثوليكية
وتوجد الجامعات في الوقت الحاضر في المدن الكبـرى وإن          

 حتـى   ركز في ضواحي بعيدة عن هذه المـدن؛       كانت تمثل إلى لت   
لمستقبل على أراضـي األطـراف      ايكون لها فرصة التوسع في      

  . خيصة، باإلضافة إلى الهدوء الذي يتوفر في الضواحيالر
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جامعـات المـدن    : ويمكن تقسيم الجامعات إلى قسمين    
الكبرى مثل باريس والقاهرة وبيـروت العربيـة إن كانـت           

 حيث  عات تبدو في صعوبة النمو والتوسع؛     مشاكل هذه الجام  
  . توجد في مناطق مزدحمة غالية في أثمان األراضي بها

اآلخر فهو مدن الجامعات التي تكون الجامعة       أما القسم   
هي األصل والكل، أو بمعنى آخر فهي المدن التـي تخلقهـا            

نجلتـرا   األمثلة أكسفورد وكبـروج فـي إ       مأقدالجامعة ومن   
 في السويد، ولكن أكثر     Upsalsوهيدلبرج في ألمانيا وأبساال     

 Annأمثلة هذا النوع تود في الواليات المتحدة مثل آن أربر 

Arbor     وهي كلها  .  في متشجان وهارفارد وكورنيل وغيرها
مدن ريفية صغيرة استطاعت أن تبتعد عن المـدن الكبـرى           

  . لتمارس وظيفتها في هدوء وتجنب ارتفاع أثمان األراضي
وفي مدن الجامعات تصبح الجامعة هي محور الحيـاة         

 وفصـل   ، أغلـب سـكانها    مب ه  فالطال ،االقتصادية للمدينة 
  . )١(الفصل الميت في اقتصادياتهاالعطلة هو 
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  مقدمةمقدمة

تـاريخ ظهـر فـي      عندما ظهر اإلنسان على مسرح ال     
هم ما يحركها دافع الحصول على الغذاء       صورة قبائل بدائية أ   

ولو بالقدر الذي يبقى فقط على قيد الحياة أو مـا يمكـن أن              
 وراء  وفـي سـعيه  Subsistence Levelنسميه حد الكفـاف  

الغذاء تلبية لدوافع الحياة اعتمد اإلنسان في أول األمر علـى           
جمع والتقاط ثمار األشجار وجذور النباتات وشـيًئا فشـيًئا          
عرف الصيد برا وبحرا، ثم استطاع استئناس بعض أنـواع          

ا عرف اإلنسان حرفـة الرعـي       الحيوانات وتربيتها ومن هن   
 جهـات مختلفـة      يزال يمارسها عدد من الناس في      والتي ال 

 القديمـة   وهكذا عاشت الجماعات البدائية في تلك العصـور       
  . ا وراء العشب والماءيعحياة التنقل والترحال س

وقد عرف اإلنسان الزراعة في وقت متقدم خالل سعيه         
لزراعة بدائية  المستمر أيضا وراء الغذاء وفي البداية كانت ا       

   ، بـاألرض  هرة االسـتقرار واالرتبـاط    ال تتوافر فيها ظـا    
 فكـان   ،ي أهم ما يميز حرفة الزراعـة بصـفة عامـة          وه

وبعـد ذلـك    . المزارعون البدائيون أشبه ما يكونون بالرعاة     
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 وتم له استئناس النبات مثلما      ،عرف اإلنسان الزراعة الراقية   
وهكـذا عـرف    . استطع استئناس الحيوانات وتربية الماشية    

 فـي الحالـة     ايبعض االستقرار في أحوال معيشته وثابتًا نسب      
ه لم يعد فريسة ال حول لهـا ألهـواء          الغذائية، فضالً عن أن   

  . الطبيعة
ولذلك شكلت معرفة اإلنسان بالزراعة خطوة هامة نحو        

 فلقد أغنته عن حياة     ،الرقي وقفزة واسعة على سلم حضارته     
من خاللها باألرض ومنتجاتها وهو      وارتبط   ،الترحال والتنقل 

ولة اإلنسان انتخاب وتجهيز مواقـع      مر أدى بدوره إلى محا    أ
ها فيمـا بعـد     ض بع ، فظهرت القرى، ونما   السكن والعمران 

وقد اختلفت وتعـددت اآلراء حـول تحديـد         . فأصبحت مدنًا 
الموطن األول للزراعة ويرجح أن الزراعة كنشاط بشـري         
ظهرت في أكثر من إقليم من أقاليم العالم المختلفـة خـالل            

الية دون انتشارها بشكل حضاري     فترات زمنية متالزمة ومتت   
 ويرجع البعض أن اكتشاف     ،من إقليم بعينه إلى أقاليم أخرى     

اإلنسان للزراعة قد منذ وقت مبكر فـي البيئـات الفيضـية            
 وكـان   ،اعتمادا على التربة الخصبة ومياه األنهار الـوفيرة       

وادي النيل األدنى في مصر ووادي دجلـة والفـرات فـي            
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ستان من أقدم البيئات النهريـة التـي        العراق والسند في باك   
شهدت نشأت الزراعة وتطورها وقامـت بهـا مجتمعـات          

  . )١( قبل الميالد٥٥٠٠زراعية مستقرة ربما حوالي عام 
ويرى البعض أن بدايات اختراع الزراعة يرجـع إلـى          
التغيرات في الخصائص المناخية التي تمـت فـي عصـر           

وبالتـالي النباتيـة     ،الباليستوسين نتيجة للزحزحة المناخيـة    
والحيوانية التي ترتبت على تقدم الجليد وتقهقره فـي شـمال         

ـ غ وتظهـر آثـار هـذه الت       ،أوراسيا وأمريكا الشمالية   رات ي
األيكولوجية في العثور على كثيـر مـن األدوات الحجريـة           
الخاصة بطحن الحبوب في جنوب غرب آسيا في سفوح جبل          

  . )٢( وفي قارة أوربا سنة قبل الميالد٨٠٠٠الكرمل منذ نحو 
ة دون يقين أن المرأ   وتجدر اإلشارة إلى أن البعض يرى       

هي التي اكتشفت الزراعة بحكم أن جمع الغذاء النباتي كـان           
وتمثلت بداية  . إحدى وظائفها بينما الرجل كان صيادا متنقالً      
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النباتات والحيوانات المستأنسة من الشعير ثم القمح وخاصـة         
في مصر وغرب آسيا وأوربا بينما سـاد        في أقاليم الزراعة    

  . األرز في جنوب وشرقي آسيا
 ،وتختلف أنماط الزراعة اختالفًا كبيرا من بيئة ألخرى       

 ويبدو هذا االختالف    ،بل وفي داخل البيئة الجغرافية الواحدة     
في أسلوب الزراعة وتأثيرهـا علـى المجتمـع وتأثيرهـا           

الزراعة علـى   ويقسم البعض   . بالظروف الطبيعية والبشرية  
هذا األساس إلى أنمـاط مختلفـة منهـا الزراعـة البدائيـة             

وتتمثل الزراعة الكثيفة في األقاليم جيـدة      . والزراعة الواسعة 
 ولـذا   ؛التربة ذات الظروف المناخية األكثر مالئمة لإلنتـاج       

غالبا ما يرتبط بها ظاهرة ارتفاع الكثافة السـكانية وتزايـد           
يبدو ذلك بوضوح في جنوب      و ،الضغط على موارد األرض   

شرق آسيا وفي الهند ومصر وبلجيكا وتتصـف بالملكيـات          
  . الصغيرة نتيجة للضغط السكاني

أما الزراعة الواسعة فترتبط بالمناطق القليلة السكان في        
 حيث يزداد االعتماد على اآلالت الزراعية المختلفـة         ؛الغالب

اعية الكبيرة   وتتصف بالملكيات الزر   ،بدالً من األيدي العاملة   
وس األمـوال   د تكون ملكًـا للشـركات أو أصـحاب رء         وق
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الضخمة وأبرز سماتها اإلنتاجية أنها تتخصص في زراعـة         
محصول معين تبعا لظروف اإلنتاج الطبيعية ويظهـر هـذا          

  . ستراليا في العالم الجديد كاألمريكتين وأالنمط
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  ::مفهوم الزراعةمفهوم الزراعة

 الحقـل أو    : أي Ager مشتقة من كلمتين     "زراعة"كلمة  
 وعلى ذلك يمكـن     ، العناية أو الرعاية   Clutureالتربة وكلمة   

القول بأن الزراعة هي العناية بـاألرض أو حـرث األرض           
 أما الزراعة في    ،هذا هو المفهوم الضيق للزراعة    . وفالحتها

الوقت الحالي وبمفهومها الواسع ال تقتصر على هذا المفهوم         
 نتيجة لتنويـع وتجـدد      ؛ى بل تعدتها إلى أمور أخر     ،فحسب

 فأصبح المزارع يقوم باإلضافة إلـى عملـه         ،نشاط المزارع 
األصلي بأعمال أخرى مثـل تربيـة الحيوانـات والعنايـة           
باألشجار والعناية بالغابات إلـى جانـب صـيد األسـماك           

  . والحيوانات
 أن الزراعة   Zimmermannولقد ذكر األستاذ زيمرمان     

قوم بها المزارعـون للنهـوض     تشمل األعمال المنتجة التي ي    
 وذلك  ؛ ولتحسين عمليات نحو النبات والحيوان     ،بعملية اإلنتاج 

  . بقصد توفير المنتجات النباتية والحيوانية المطلوبة لإلنسان
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  :)١(نه هوف المزارع أي من يقوم بالزراعة بأويعر
اإلنسان الذي يعيش مستقرا في مكانه على األرض         -١

الً هو وحيواناته من    يعكس من يمارس الرعي متنق    
  . مكان إلى آخر وراء العشب والماء

اإلنسان الذي يحاول استغالل الظروف الطبيعية في        -٢
 . زيادة اإلنتاج

ال يستطيع المزارع التحكم في الظروف الطبيعيـة         -٣
كما أن درجة التنبؤ ببعض العوامـل الطبيعيـة إن          

 . وجدت ليست على جانب كبير من الدقة

  : : أهمية الزراعةأهمية الزراعة

تبر القطاع الزراعي في الوقت الحاضر واحدا مـن         يع
فعلى الرغم  . أهم القطاعات االقتصادية في مختلف دول العالم      

ا متطـورا   خذ فيها الزراعة شكالً تقني    من أن بعض الدول تأ    
يبتعد بها عن الصورة المتخلفة التي مارسها اإلنسان القـديم          

ن المـزارعين   إال أنه في الوقت نفسه ال يزال هناك الكثير م         
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في العديد من الدول المتخلفة يمارسون الزراعة بطريقة تكاد         
 ولذلك ليس   اما لما كان عليه أجدادهم األول؛     تكون مشابهة تم  

من اإلنصاف وال من الدقة أن نعتبر مجرد وجـود قطـاع            
  إذ  هو بمثابة مؤشر من مؤشرات التخلف؛     ا  زراعي كبير نسبي 

  قطـاع  - كانت أم متخلفة   دمةًمتق -يوجد في العديد من الدول    
بل هي بالتأكيد   " كم"لة ليس مسألة    ، ولكن المسأ  زراعي كبير 

فلربما يفوق القطاع الزراعي في دولة متخلفـة        " كيف"مسألة  
 وذلك من حيث حجمـه بالنسـبة        ،ه في دولة متقدمة   ما نظير 

 ومع ذلك تتواضع إنجازاته إلى حـد كبيـر          ،لباقي القطاعات 
 التي يحققها نظيره في الـدول المتقدمـة         بالنسبة لإلنجازات 

ممارسة الزراعة كنشاط إنتاجي في كـل       " كيفية"وذلك بسبب   
  )١(منهما

  : وتتمثل أهمية الزراعة في النقاط التالية
 تعتبر الزراعة القطاع الرئيسـي السـتيعاب القـوى          -١

ون  حيث يمثل العامل   ؛العاملة في كثير من الدول النامية     
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من العاملين فـي االقتصـاد      % ٤٠يها ما يزيد عن     ف
القومي ككل، وخاصة في الدول المنخفضة والمتوسطة       
الدخل بالمقارنة بنسب القوى العاملة فـي القطاعـات         

  . األخرى
 تساهم الزراعة في توفير النقد األجنبي الالزم لعمليـة          -٢

 وذلـك مـن خـالل       ؛يمالتنمية وزيادة الدخل القـو    
غذائيـة وغيـر    الصادرات الزراعية من المنتجـات ال     

الغذائية وهذا يسهم في تحقيق معدالت أعلـى للنمـو          
في معظم الدول    وقد أدى إهمال الزراعة   . االقتصادي

النامية ومحاباة الصناعة على حساب الزراعـة إلـى         
وجود كثير من االختالالت التي ترتب عليها انخفاض        

ذلك  وك،اإلنتاج الغذائي وزيادة الواردات من هذه السلع      
  . ار الريف عموماقتور أحوال الزراعة وافإلى تده

 يساعد نمو النشاط الزراعي في تحقيق معدالت عالية         -٣
 وذلك نتيجة لزيادة الطلب     ؛للنمو االقتصادي بوجه عام   

 حيـث   ؛مضـافة  على المنتجات الصناعية وخلق قيمة    
للصناعة المزيـد مـن المـواد الخـام          تقدم الزراعة 
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 وبنجـر السـكر     الصناعية مثل القطن وقصب السكر    
  . المطاط وغيرها

 تراجع اإلنتاج الزراعي في معظم الدول النامية عـن          -٤
مالحقة النمو السكاني فيها فـي السـنوات األخيـرة          
وخاصة فيما يتعلـق باإلنتـاج الزراعـي الغـذائي          
والحيواني وعلى العكس تماما تقدم هذا اإلنتاج وتحقيقه        

  . فائضا الدول المتقدمة
جات الزراعية النباتيـة والحيوانيـة فـي         تدخل المنت  -٥

 ولذلك يتزايد االهتمـام     ؛التجارة الدولية بكميات كبيرة   
بالزراعة في كل دول العالم فتوضع الخطط لتنميتهـا         
ويتزايد باسـتمرار إنتاجهـا مـن المـواد الغذائيـة           

  . والخامات
،  القطاع الرئيسي المنتج للغذاء     يعتبر القطاع الزراعي   -٦

ادة التصدير وتخفيض االعتمـاد علـى       ن أهداف زي  وأ
إنما  - وكذلك خلق فرص عمل حقيقية     ،العالم الخارجي 

تعتمد كلها على نمو اإلنتاج باعتباره المحدد الرئيسـي        
 وإمكانية االتجاه بها نحو التوازن      ،لكل هذه المتغيرات  

  . مع القطاعات االقتصادية األخرى
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ها في غير   كما أن السياسات االقتصادية المتبعة كانت كل      
ذلك " التصنيع بأي ثمن  "صالح النشاط الزراعي تحقيقًا لشعار      

الشعار الذي عملت على تحقيقه معظم الـدول الناميـة بعـد      
حصولها على االستقالل السياسي دون أن تعمل على تحقيق         
التكامل والتناسق الـالزم بـين تنميـة القطـاع الزراعـي            

يـة اقتصـادية    والقطاعات األخرى بما يساهم في تحقيق تنم      
  . شاملة ومتوازنة

  ::أنماط الزراعةأنماط الزراعة

يختلف نمط اإلنتاج الزراعي من مكان إلى آخر ومـن          
ة فـي اإلنتـاج     ئي فالبعض يستخدم أساليب بدا    ،زمن إلى آخر  

 كما يركز البعض    ،والبعض اآلخر يستخدم تكنولوجيا متقدمة    
على إنتاج الغذاء لالستهالك الذاتي والبعض اآلخـر يوجـه          

 كما يركز البعض علـى      ،لكامل إلى السوق العالمية   إنتاجه با 
 والبعض اآلخر يركز على إنتـاج       ،إنتاج المحاصيل البستانية  

  . تربية الماشية أو صيد األسماك
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 -٢٠١-

ويمكن تقسيم األراضي المزروعة في العالم إلى أقاليم              
زراعية مختلفة تتباين مـن حيـث المحاصـيل المزروعـة           

يب المستخدمة في العمليـات     والغرض من زراعتها واألسال   
وعلى أسـاس هـذه     . الزراعية ومدى توافر مقومات اإلنتاج    

العناصر يمكن تقسيم الزراعة في العالم إلى األنماط الزراعية         
  : اآلتية

  ). زراعة االكتفاء الذاتي(الزراعة البداية  -١
 ). المتنوعة(الزراعة الكثيفة  -٢

 . الزراعة المختلطة -٣

 ). ةالمتخصص(الزراعة الواسعة  -٤

 . الزراعة العلمية التجارية المتخصصة -٥

 .  زراعة البحر المتوسط -٦

  : وفيما يلي دراسة لهذه األنماط

  ): ): زراعة االكتفاء الذاتيزراعة االكتفاء الذاتي(( الزراعة البدائية  الزراعة البدائية --١١

قليم بإنتاج كـل أو     ني هذا النمط من الزراعة قيام اإل      يع
 نظرا لصعوبة   ؛اياته من المنتجات الزراعية محلي    جمعظم حا 
دولة علـى   لألقاليم بعضها ببعض وصعوبة حصول ا     اتصال ا 
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فـي   وتنتشر هذه الزراعة  . ما تحتاج إليه من خارج حدودها     
الوقت الحاضر في المناطق المنعزلة طبيعيا مثـل المنـاطق          

     ا مثـل بعـض     الجبلية، وبعض الدول شديدة التخلف اقتصادي
ن  التي كانت تؤم   لكمريكا الالتينية، أو ت   دول أفريقيا وآسيا وأ   

ـ بسياسة العزلة االقتصادية كما هو ال      ال فـي بعـض دول      ح
  . الكتلة الشرقية

وال يساهم هذا النمط من الزراعة بشيء فـي التجـارة           
ساحة مـن األرض علـى قـدر         ألن الفالح يزرع م    ؛الدولية

 لذا تتصف هذه الزراعة باالكتفاء الـذاتي ممـا          حاجته فقط؛ 
 Subistenceبعض يطلق عليها الزراعـة المعاشـية  يجعل ال

Agriculture           أي التي تنتج ما يكفي إلعاشة مـن يقومـون 
 From Handعليها وهو ما يطلق عليها البعض القول الشهير 

to mouth    فتنتج كل ما يحتاج إليه السـكان المحليـون مـن 
 وهنا تكـون حاجـة      ،المنتجات الزراعية دون وجود فائض    

  . الزراعة قليلة وبسيطة
زراعة إلى قسمين هي الزراعة     وينقسم هذا النمط من ال    

  . المتنقلة والزراعة المعيشية المستقرة
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  :: الزراعة المتنقلة الزراعة المتنقلة--أأ

يعد هذا النمط من أبسط وأقدم أشكال الزراعة وتتركـز          
 ؛الزراعة المتنقلة في مناطق الغابات المداريـة واالسـتوائية        

 جنوب  و وبعض جزر  زون وحوض الكونغ  امثل حوض األم  
 الهادي وتقع كثير من المـزارع        وجزر المحيط  ،شرق آسيا 

المتنقلة في قلب الغابة بعيدا عن تركز السكان ويحول هـذا           
ويمارس هذا النـوع مـن      . االنعزال دون تقدم هذه المناطق    

الزراعة جماعات بدائية للغابة إلى جانب نشاطهم األساسـي         
المتمثل في الجمع وااللتقاط أو الصـيد والقـنص وأحيانًـا           

  . الرعي
زراعة في هذه الجهات المذكورة عـن طريـق         وتقوم ال 

قطع أشجار الغابة ويحرق بقايا األشجار في األرض بقصـد          
 فيزيد خصـوبتها ثـم يلقـون        ،خلط الرماد المتخلف بالتربة   

 حيث تستخدم أدوات زراعية     ؛البذور في األرض دون عناية    
  . بدائية مثل الفأس والعصا المعقوفة
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 ال تستخدم األسمدة العضوية أو الكيماويـة وبعـد          كما      
عامين أو ثالثة من الزراعة المتوالية تقل خصـوبة األرض          

 لـذا   إلى قطعة أخرى وتكرر نفس العملية؛     فتتركها الجماعة   
تتعرض األرض هنا لعملية االنجراف فيطلـق علـى هـذه           

 نظرا لمـا يترتـب      ؛ميةدمتنقلة أحيانًا الزراعة اله   الزراعة ال 
  . يها من هدم للثورة الغابة وإتالف التربةعل

 ؛وأهم المحاصيل التي تزرع هنا هي المحاصيل النشوية       
 ، والدخن فـي وسـط آسـيا       ،مثل الذرة في أمريكا الجنوبية    
وتهدف هذه الزراعات إلى سد     . واألرز في جنوب شرق آسيا    

 ثـم   ، ويكون إنتاج السنة األولى مترفع     ،حاجة االكتفاء الذاتي  
 نتيجة لتدهور التربة وعدم العناية      ؛التناقص السريع يأخذ في   

 وتتصف المزارع المتنقلة بصغر المساحة والتي تتراوح        ،بها
 أفدنة وتتميز بتوزيعها الجغرافـي المتنـاثر        ٢ – ١ما بين   

يفصلها عن بعضها البعض الغابات الكثيفة، وقد تربى إلـى          
لدواجن جانب الزراعة الحيوانات في أعداد محدودة للغاية كا       

  .)١(والخنازير فتعيش على الفضالت

                                                 
اقتصـاديات المـوارد، الكتـاب األول،       : حسن عبد العزيز حسـن    )  1

اقتصاديات الموارد الطبيعية والبشرية والمصنعة وبعض األنظمـة        
 ص  ،١٩٩٨المرتبطة بها، كلية التجارة بنها، جامعة الزقـازيق،         

٢٣٩ – ٢٣٨ . 
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  )٢(صورة 

   حرفة الجمع وااللتقاط في هندوراس



 -٢٠٩-

  : :  الزراعة المعيشية المستقر الزراعة المعيشية المستقر--بب

فالمزارع هنـا   . يعتبر هذا النوع أكثر تطورا عن سابقه      
 فنظرا لقلة األراضي الزراعية     ،مستقر على أرضه ال يهاجر    
 تتضمن بعض الحاصـالت      وقد ،والمحاصيل هنا أكثر تنوعا   

والمعـدات الزراعيـة    . النقدية إلى جانب المحاصيل الغذائية    
 ؛المستخدمة هنا بدائية وتربي الحيوانات بجانـب الزراعـة        
. سواء للمساعدة في أعمال الحقل أو إلنتاج األلبان واللحـوم         

  .  والخنازيركما تربى الخيوُل
  أكثر مما هـو لـدى المزرعـة        نافالثروة الحيوانية ه  

وقد يعمل المزارعون في المزارع العلمية التجارية       . المتنقلة
وينتشر هذا النمط الزراعي في     . بجانب عملهم في مزارعهم   

أمريكا الوسطى وسهولها وأمريكا الجنوبية المداريـة وفـي         
 وفي بعـض جهـات الهنـد        ،معظم اإلقليم المداري بأفريقيا   

قـة  وهذا النمط من الزراعة فـي طري      . وجنوب شرق آسيا  
 وذلك النخفاض مستوى معيشـة      ؛لالضمحالل بمرور الزمن  

  . من يتبعونه
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  IInntteerrssiinnee  ):):المتنوعةالمتنوعة(( الزراعة الكثيفة  الزراعة الكثيفة --٢٢

AAggrriiccuullttuurree    

ينتشر هذا النمط من الزراعة في الجهـات المزدحمـة          
 حيث يشتد الضغط على األراضي الزراعيـة ممـا          ؛بالسكان

ها للحصـول   الممكن زراعت يدفع إلى استغالل كل المساحات      
 لذا ترتفع قيمـة األراضـي       ؛نتاج من المحاصيل  على أكبر إ  

وتوجد الزراعة الكثيفة فـي جهـات       . الزراعية بشكل كبير  
فة السكان  ى سطح األرض وخاصة في الجهات كثي      واسعة عل 

مثل وادي النيل ودلتاه في مصر وبعض جهـات السـودان           
  . وأثيوبيا وجهات متفرقة من وسط وغرب أفريقيا

دية النهرية في جنوب وشرق آسيا مثـل أنهـار           واألو
شرق السي كيانج والجانج والبراهما بوترا، السند، الميكونج،        

 وخاصـة   ،إيراوادي باإلضافة إلى أجزاء محدودة من أوربا      
في هولندا وبلجيكا، كما تتمثل في بعض النطاقات الزراعيـة          

ء الجنوبية مـن    ازيطة بالمدن الكبرى، وخاصة في األج     المح
  . واليات المتحدةال
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في بالتنوع  كافة،  وتتميز الزراعة الكثيفة في هذه الدول       
 لذلك تتصف الزراعة الكثيفة     المنتجات الزراعية والحيوانية؛  

  . بأنها في نفس الوقت زراعة متنوعة
وهنا تزرع األرض مرتين أو ثالث مرات على مـدار          

  . السنة، كما أن فترات الراحة السنوية محددة جدا
تعتمد الزراعة الكثيفة على اآلالت أو العمال مـن         كما  

أجل زيادة اإلنتاج من الوحدة المساحية من خـالل العنايـة           
بالتربة واستخدام األسمدة الكيماوية والطبيعية للمحافظة على       

 وخفض نسبة البـور     ،تباع دورة زراعية  ا و ،خصوبة التربة 
 ، جيدة  وانتقاء بذور وسالالت حيوانية    ،واستغالل كل المساحة  

واتباع طرق علمية في الزراعة واالستعانة ببعض الوسـائل         
  . الميكانيكية

وتختلف الزراعة الكثيفة في غرب أوربا عن مثيلتها في         
 فهي تهتم في األولـى بزراعـة الخضـر          ،الشرق األقصى 

أما في األخرى فتركز    .  ومنتجات األلبان  ،والزهور والفواكه 
 كاألرز وفول الصويا    ؛على زراعة محاصيل الحقل التقليدية    

أما من ناحية أخرى فنجد أن الزراعة       .  هذا من ناحية   ،والذرة
الكثيفة في أوربا واليابان تعتمد على المعدات الحديثة صغيرة         
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الحجم، بينما تعتمد في دول الشرق األقصى علـى األيـدي           
 وقـد   ،سارجهد الحيوان في الحرث والري والـد       و ،العاملة

  . عةر من الالزم فتوجد بطالة مقنَّيستخدم العمالة بأكث
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    MMiixxeedd  FFaarrmmiinngg: :  الزراعة المختلطة الزراعة المختلطة--٣٣

يقصد بالزراعة المختلطة قيام الزارع إلى جانب فالحة        
األرض بتربية الحيوانات المختلفة سواء كانـت ماشـية أو          
أغنام أو ماعز أو خنازير باإلضافة إلى الدواجن بهدف خلق          

د من دخلهم ويوفر احتياجاتهم من المنتجات       مورد إضافي يزي  
الحيوانية واحتياج أراضيهم الزراعية من األسمدة المتمثلة في        
مخلفات الحيوان، إلى جانب إيجاد مصدر دخل يسـهم فـي           
التخفيف من اآلثار المادية السيئة التي قد يتعرض لها الزارع          

  . في حالة نقص اإلنتاج الزراعي أو انخفاض أسعاره

  : :  الزراعة المختلطة الزراعة المختلطةخصائصخصائص

  : تتميز الزراعة المختلطة بالخصائص اآلتية
ا بتربيـة الحيوانـات      وثيقً ترتبط الزراعة هنا ارتباطًا    -١

  . وتسهم معها في تشكيل دخل المزارع
/  نسـمة  ٢٥٠ حيث تصل إلـى      ؛ارتفاع كثافة سكانها   -٢

 ٢٥ في بعض جهات وسط أوربا، بينما تتراوح بين          ٢كم
ريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية     في أم  ٢كم/ نسمة ١٢٥ –

 . وجنوب أفريقيا
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 حيث نجد أن مناخها يميل إلى       ؛تباين األقاليم المناخية   -٣
البرودة صيفًا وشتاء كما في غرب أوربا وشمال غـرب          

 بينما يميل إلى البرودة خالل      ،الواليات المتحدة األمريكية  
الشتاء فقط في جنوب شرق كل مـن آسـيا والواليـات            

وتعـد  . مريكية وهي جهات ذات صيف دفيء     المتحدة األ 
أقاليم الزراعة في بعض جمهوريات االتحـاد السـوفيتي         

 . السابق أكبر أقاليم هذه الزراعة

تترواح كمية األمطار السنوية في أقاليم هذه الزراعـة          -٤
 بوصة سنويا وتسقط معظم هذه الكمية       ٦٠ – ٢٠ما بين   

 إلـى   خالل أشهر الصيف عندما تشتد حاجة المحاصـيل       
 . المياه

 حيث تتراوح بـين     ؛نجد أن التربة متوسطة الخصوبة     -٥
 . البودزل الفقيرة والتشرنوزم الخصبة

ل خْ فد م ومن ثَ  ؛يتنوع اإلنتاج داخل المزرعة المختلطة     -٦
صاحبها أكثر ثباتًا واستقرار من دخل فـالح الحبـوب          

 ألن نسبة كبيرة من الدخل تساهم فيها المنتجات         ؛التجارية
من قيمة المبيعات كمـا فـي       % ٦٥نية تصل إلى    الحيوا

 . نطاق الذرة بالواليات المتحدة
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 حيث  ؛ترتبط أقاليم الزراعة المختلطة بالمناطق السهلية      -٧
تحصل الماشية هنا على غذائها مـن المحاصـيل التـي           

 لذلك الغرض وهي محاصـيل تـزرع        ؛تزرع خصيصا 
عادة في المناطق السهلية وليس في المناطق المضرةس . 

  : : أنماط الزراعة المختلطةأنماط الزراعة المختلطة

  : تشتمل الزراعة المختلطة على نمطين هما
 وهـو نمـط ينـتج       ،ة التجارية طلالزراعة المخت  -١

المحاصيل الزراعية والمنتجات الحيوانية بغرض     
  . االستهالك المحلي

 وهـو نمـط ينـتج       ،الزراعة المختلطة المعاشية   -٢
المحاصيل الزراعية والمنتجات الحيوانية بغرض     

 . تجارةال
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 حتى  ،وتنتشر الزراعة المختلطة في غرب ووسط أوربا          
 ،شرق نهر الفولجا مع مالحظة اتساع نطاقهـا هنـا غربـا           

 وجـزء مـن     ،وضيقه شرقًا وشمال شرق الواليات المتحدة     
نطاق الذرة فيها ومساحة صغيرة من كندا ووسط األرجنتين         

  . بياوفي البرازيل وجنوب شيلي وجنوب أفريقيا وزام
م والشوفان من أهم الحبوب التـي       يلويعتبر الذرة والقمح والش   

تنتج في مناطق الزراعة المختلطة ومن الدرنيات البطـاطس         
وات كالكرنب والفواكه والتفاح والخوخ     اوالبنجر، ثم الخضر  
خضر ويرزع البرسيم كعلف أ   . ياف الكتان والكمثرى ومن األل  

حـوم  ماشية المنتجـة لل   وتعتبر الخنازير وال  . لتغذية الحيوان 
  . هم حيوانات المزرعة المختلطةواأللبان واألغنام والدواجن أ

  EExxtteennssiivvee): ): المتخصصةالمتخصصة(( الزراعة الواسعة  الزراعة الواسعة --٤٤

AAggrriiccuullttuurree    

 وقلة  ،ر المساحات الزراعية  بتتميز الزراعة الواسعة بكِ   
 لذا يقل ضغط السـكان علـى األرض         ؛عدد األيدي العاملة  

 مما أدى إلى زيادة االعتماد على       ؛املةوترتفع قيمة األيدي الع   
  . اآلالت في العمليات الزراعية
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 ،وترتفع هنا إنتاجية العامل بالمقارنة بالزراعة الكثيفـة       
ض تكون هنا أقل بكثيـر مـن الزراعـة          إنتاجية األر إال أن   
 فدان القمح بكندا أو الواليات المتحـدة فـي          ، فإنتاجية الكثيفة

نتاجيته في هولنـدا     من نصف إ   اطق الزراعة الواسعة، أقل   من
  . وبلجيكا والدانمرك في مناطق الزراعة الكثيفة

وتنتشر الزراعة الواسعة في أراضي البراري في كنـدا         
ستراليا وإقلـيم    دارلنج بأ  – متحدة وسهول مري  والواليات ال 

ة وإقليم البمباس فـي األرجنتـين       نهر البالتا بأمريكا الجنوبي   
 وهضبة الفلـد    ،اد السوفيتي السابق  ستراليا وسيبيريا باالتح  وأ

 ويندر  ،في جنوب أفريقيا، في كل هذه المناطق تتسع األرض        
 وبالتالي تستخدم اآلالت الزراعية الحديثة على       ؛وجود العمالة 

وتعتمد الزراعة هنا في الغالب في معظمها على        . نطاق كبير 
بما يجعلها مالئمة لزراعة الحبوب خاصة القمـح        . األمطار
تفعـة   وال تتم زراعة محاصيل تحتاج إلى عمالـة مر   .والتبغ

ن اتساع المساحات وقلـة عـدد       علما بأ . كالقطن أو الفاكهة  
السكان يسمح بفائض كبير من اإلنتاج النبـاتي والحيـواني          
للتصدير بالخارج، وتنتشر هنا الملكيات الزراعيـة الفرديـة         

 حيـث تنتشـر     استثناء االتحاد السوفيتي السـابق؛    الكبيرة ب 
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 وهـي   Sovkozالمزارع الحكومية المعروفة باسم شوفخوز      
 ٢٢٥٠٠عبارة عن مزارع واسعة يبلغ متوسط مساحتها نحو         

تخصص كـل   ، وي فدان ويديرها مدير وعمال يتقاضون أجرا     
منها في زراعة المحصول المناسب للظروف البيئية المناسبة        

 مثل الحبوب أو منتجات األلبـان واألغنـام الجيـدة       ،السائدة
كانيكية العالية التي تجعلها نموذجا للمزارع      يوتمارس فيها الم  

األخرى، أما المزارع التعاونية المعروفـة باسـم كولخـوز          
Kolkoz        فـدانًا   ٦٨٠٠ فهي أصغر مساحة تبلغ في المتوسط 

 أسـرة علـى     ٤٠٠ – ٣٥٠وتزرعها أسر يبلغ عددها من      
رض ، وربمـا قطعـة أ      ولكل مزارع منـزل    ،أساس تعاوني 

ح له ببيـع    م وربما يس  ،له بزراعة الخضر االستهالكية   يسمح  
  .  وهذه المزارع أقل ميكانيكية من الشوفخوز،الفائض منه

وتتميز الزراعة الواسعة بأنها في نفس الوقت زراعـة         
 بل يتم زراعـة     ، فال يوجد هنا تنوع في اإلنتاج      ،متخصصة

أنواع محدودة من المحاصيل ويتم تصدير كميات كبيرة منها         
 على العكس من الزراعـة      – الخارج مثل القمح أو الذرة       إلى

 حيث تتنوع المحاصيل المزروعة في قطعة واحـدة         ؛الكثيفة
 لذلك يميز اإلنتاج هنا بعظـم كمياتـه         ؛صغيرة من األرض  
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دى إلى مساهمة أقاليم الزراعـة      وجودته وارتفاع قيمته مما أ    
الواسعة بالجزء األكبر من كميـات المحاصـيل الزراعيـة          

 ؛ وخاصة أنها أقاليم قليلة السكان     ،لداخلة في التجارة الدولية   ا
 ،ا من إنتاجها الكبيـر     ال تستهلك سوى كميات محددة نسبي      أي

 في  اآلالت الحديثة دور  الذي كان الستخدام األساليب العلمية و     
 وهو ما يعرف باإلنتـاج الضـخم        ،زيادة اإلنتاج بشكل كبير   

Mass Production مزايا التخصص في إنتاج  ولكن في مقابل
محاصيل معنية بهذا النمط من الزراعة يوجد العديـد مـن           
المخاطر حيث تؤدي وفرة المحصول فـي أي موسـم مـن            
المواسم إلى انخفاض ثمن المحصـول وبالتـالي انخفـاض          

وقـد ينهـار    ) رغم زيادة الكمية المنتجة   (حصيلة الصادرات   
ديل قريب  الطلب على السلعة محل التخصص نتيجة لظهور ب       

 وذلك مثل ظهور وانتشـار      ،لها في منطقة أخرى من العالم     
كما أن التخصـص    . المطاط الطبيعي في عدد من دول العالم      

 كبيـرة إذا تعـرض      سلعة معينة قد يترتب عليه أضرار     في  
اإلنتاج لظروف مناخية أو طبيعية غير مالئمة في سنة مـن           

وعلى . ر ذلك و غي نة أ يع؛ مثل قلة األمطار أو آفات م      السنين
نتاج يوزع المخاطر حيـث     العكس من ذلك، نجد أن تنوع اإل      



 -٢٢٢-

ـ        جن  ال يقتـرن    دد أن تعرض محصول معين لخطر معين ق
بالضرورة بتعرض المحاصيل األخرى في نفس الوقت لذات        

  .الخطر
   ألنـه   ؛ويؤدي هذا النمط الزراعي إلـى فقـر التربـة         
لنسـبة  ال يعتمد على المخصبات الطبيعية كما هو الحـال با         

 إنما يعتمد على األسمدة الكيماويـة األمـر         ،للزراعة الكثيفة 
الذي يرفع تكلفة اإلنتاج أو أنه يقوم بزراعة مساحة أوسع من           
األرض وهاتان العمليتان ترتفعان من نفقات اإلنتاج بسـبب         

  .زيادة رأس المال الذي ينفق على استعمال األرض
 ظهـرت   وتجدر اإلشارة إلى أن الزراعة الواسعة قـد       

 ألنه عمل على تحسـين      ؛عقب االنقالب الصناعي في أوربا    
الوسائل الميكانيكية المختلفة التي تستخدم في زراعة األرض        
ومع استمرار زيادة عدد السكان لجأت الدول إلى المنـاطق          
الرعوية البكر في داخلها الستغاللها في الزراعة بـدالً مـن           

  . الرعي
من عدة مشكالت أهمها    وتعاني مناطق الزراعة الواسعة     

 وخاصة األمطار التـي تتعـرض       ،تباين الظروف المناخية  
  . للذبذبة من عام آلخر فضالً عن اختالف خصائص التربة
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 لذلك نجد أن    ؛كما أن األرض تزرع هنا بشكل موسمي      
تتعطـل عـن    ) األرض، رأس المال، العمل   (عوامل اإلنتاج   

 فضال  اإلنتاج،، وينعكس هذا على تكلفة      العمل فترة من السنة   
عن أن أقاليم الزراعة الواسعة تعاني من نقص في األيـدي           

 وعدم توافر خطوط النقل والمواصالت السهلة       ،العاملة أحيانًا 
 وتسهل االتصـال    ،التي تربط بين مراكز العمران المتباعدة     

  . بين النطاقات الزراعية ومراكز التجميع ومواني التصدير

    ::ة المتخصصةة المتخصصةالزراعة العلمية التجاريالزراعة العلمية التجاري  --٥٥

CCoommmmeerrcciiaall  AAggrriiccuullttuurree  

ن فـي   العلمية التجارية بمعرفة األوربيي   أنشأت المزارع   
المنطقة المدارية في أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية منذ ثالثة         

 فإن ازدهـار    ،وعلى الرغم من ذلك   . أو أربعة قرون مضت   
       ا وقـت أن اشـتد      هذه الزراعة يرجع إلى فترة حديثة نسـبي

وكان القصب هو أول محصول خضع      . على منتجاتها الطلب  
 ثم تبعته بقية المحاصيل مثل المطـاط ونخيـل          ،لهذا النظام 
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 ،الزيت والقطن، وجوز الهند، والمنبهات، واألناناس، والموز      
  .)١(الجوت، والقنبو

وتعتمد هذه الزراعة على رأس المال والخبرة األوربية        
 كانت معظم المزارع    واأليدي العاملة الوطنية الرخيصة، وقد    

. ا لألوربيين واألمريكيين قبل أن يـؤمم بعضـها        العلمية ملكً 
 ال تعطي إنتاجـا إال      م، ومن ثَ  ومعظم هذه الزراعات شجرية   

بعد مرور فترة طويلة على زراعة أشجارها، بما ال يناسـب           
المزارع الوطني الفقير أن يتحمل االنتظار هذه الفترة الطويلة         

كمـا  .  ويحصل على العائـد المناسـب      حتى تثمر أشجارها  
تتطلب عالوة على ذلك أساليب إنتاج متطورة وعناية ورعاية         
ومعالجة كبيرة في الزراعة والتجهيز والتسـويق، ويعتمـد         
تصديرها على وفرة وسائل النقل الـرخيص مثـل خطـوط           

 ولهذا تتوطن هذه الزراعـات      ؛السكك الحديدية والنقل المائي   
  . على السواحل

                                                 
الجغرافيا االقتصادية، الجزء الثاني، الجغرافيا     : محمد محمود الديب  )  1

 . ١٦٩الزراعية، مرجع سبق ذكره، ص 
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عة العلمية التجارية هي في نفس الوقت زراعـة         والزرا
متخصصة أي تركز على إنتاج واحد وتزرع في مسـاحات          

 وبالتالي فإنهـا تتمتـع      ،معظمها كبير أساسا بهدف التصدير    
  : بمزايا التخصص والتي أهمها

اكتساب المزارع خبرة كبيرة نتيجـة إلنتـاج نفـس           -١
ـ           ن السلعة لسنين طويلة ذلك هو أكفأ في إنتاجهـا م

  . غيره
يؤدي التخصص إلى االستفادة من مزايـا اإلنتـاج          -٢

 .الكبير وأهمها انخفاض تكاليف اإلنتاج والتسويق
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االت عديدة نتيجـة تميـز      قد يقوم التخصص في ح     -٣
قليم بمزايا طبيعية معينة تالئم غلـة بعينهـا وال          اإل

  . تتوفر هذه المزايا في باقي مناطق العالم
وجد بعض المخـاطر والتـي      المزايا ت وإلى جانب هذه    

  :همهاأ
 فال يمكـن تغييرهـا      ،أن الزراعة هنا أساسا شجرية      - أ

بسهولة في حالة تعرض أسـعارها لالنخفـاض أو         
  . إصابتها باآلفات

يتعرض المنتج في بعض األعوام خسارة كبيرة نتيجة       - ب
 مما يؤدي إلى انخفاض األسـعار       ،لوفرة المحصول 
 . وربما تدهورها

ل أو قلة من الدول إلنتـاج سـلعة         حتكار دو  يؤدي ا  –ج  
 نتـاج  تشجيع الدول األخرى على محاولة إ      معينة إلى 

 – أو كـلّ   -هذه السلع أو سلع أخرى تحقق بعـض       
  . ن كانت تكلفة إنتاجها أكبرتى وإ ح،منفعتها

 توجد هذه الزراعة في مناطق يصعب معيشة اإلنسان         - د
 ،لك الرتفاع درجة الحرارة وغزارة األمطار     ذ و ؛فيها

وبالتالي ارتفاع نسبة الرطوبة مما يساعد على انتشار        
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الفطريات واآلفات التي تصيب الحاصالت، وكـذلك       
  . اإلنسان بالعديد من األمراض الفتاكة

 نمو النباتات الطفيليـة      تؤدي الظروف المناخية إلى    -هـ
 وتجنـب طغيانهـا علـى       ،ع تكلفة إزالتها  التي ترتف 

  . الزراعات القائمة
هطول األمطار إلى تعرض التربة لخطر      تؤدي غزارة   

  . االنجراف
 تتعرض مناطق الزراعات العلمية لخطر العواصـف        -ز

  . وهي تصيب المحاصيل بأضرار كثيرة

  ::ة البحر المتوسطة البحر المتوسط زراع زراع--٦٦

MMeeddiitteerrrraanneeaann  AAggrriiccuullttuurree    

يتميز إقليم مناخ البحر المتوسط بمطره الشتوي وجفافه        
لزراعـة خـاص بـه       ومن ثم ظهر فيه نوع من ا       ،الصيفي

وكانت هي أول مناطقها وزراعة البحر المتوسط هو الـنمط          
نمـاط  الزراعي الوحيد الذي ينتسب إلى منطقـة بعكـس األ         

الزراعية األخرى التي ترتب بخصائص النشاط االقتصـادي        
  . نفسه
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وبوجود هذا النمط من الزراعة في األراضي المحيطـة            
يا وأوربا ومنها انتشر إلـى      بالبحر المتوسط في قارات آسيا وأفريق     

كل الجهات التي يسودها مناخ البحر المتوسط والواقعة بين دائرتي          
ْ شمال وجنوب خط االستواء في غرب القارات،        ٤٠ْ،  ٣٠عرض  

كما يمارس هذا النوع من الزراعة فـي الهـوامش الصـحراوية            
عن األجـزاء   ى المروية بنفس خطوط العرض، فضالً       والصحار

مريكـا  ا ووادي شيلي األوسط فـي أ      ستراليبية من أ  الجنوبية الغر 
  . الجنوبية

وقد استطاع اإلنسان في إقليم البحر المتوسط أن يستغل         
مطـار حيـث     سواء في فصل سقوط األ     ،ا استغالالً جيد  هتئبي

ف حيـث تعتمـد      أو في فصل الجفـا     ،تعتمد الزراعة عليها  
في ن كانت أمطار الشتاء تمثل عقبة       الزراعة على الري، وإ   

 ، وذلك لتذبذبها من ناحيـة     ؛سبيل تنمية اإلنتاج والتوسع فيه    
 فتبلغ الكمية الساقطة فـي      ،ولصغر كميتها من ناحية أخرى    

ا، وفي أثينا باليونـان      بوصة سنوي  ١٥لوس أنجلوس حوالي    
 بوصـة،   ٢٠ بوصة وفي فلباريزو بشيلي حوالي       ١٥حوالي  

حـال فـي    وفي المناطق المرتفعة تزداد األمطار كما هي ال       
  . جبال أطلس في المغرب
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 ؛وال تعاني مناطق البحر المتوسط من وجود الصـقيع        
كملها مما يسـاعد علـى      لسنة بأ ولذا فإن فصل النمو يشمل ا     

زراعة محاصيل متنوعة مثل القمح والشعير والقول وهـي         
وات والكـروم   امحاصيل شتوية، فضالً عن الفواكه والخضر     

 مـع    على الري وقد تربى الماشـيةُ      وغيرها من التي تعتمد   
  . الزراعة بما يعرف بالزراعة المختلطة

طـة  وقد تضافرت مجموعة من العوامل الطبيعية المرتب      
حد فصول السنة بالمنطقة وكمجموعة من العوامـل        بجفاف أ 

البشرية الخاصة بوفرة المحصوالت التي تفيض عن حاجـة         
ان بمنـاطق   االستهالك المباشر واتساع السوق بزيادة السـك      

البحر المتوسط وارتفاع مستويات المعيشة وزيـادة الطلـب         
، على منتجات اإلقليم في المناطق الصناعية من غرب أوربا        

 فإن اإلنتـاج بالمنطقـة شـهد        ،فر طرق النقل  وفي المدن تو  
دخـال نظـم   من ذلك التوسع في اإلنتاج وإ    . ضحة وا تغيراٍت

ـ       ات المميـزة   الري الصناعي وتقدم عمليات التصنيع للمنتج
إال أن هذه اآلثار تختلف من منطقة إلى أخرى بين          . للمنطقة

 تبعـا   ؛المناطق التي تنتمي إلى هذا النمط المناخي الزراعي       
من ذلك مـثالً    . لقياس الظروف المحلية واإلقليمية لكل منها     
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وات افي كاليفورنيا فـي خضـر     ) ساليناس(تخصص وادي   
  . السالطة

مو في فصل األمطار وازدهاره     ويشتهر اإلقليم بوفرة الن   
 وارتفـاع درجـة     ،بألوان الفواكه والزهور مع بداية الربيع     

 وعديد من منتجاته من نباتات متوطنة أصـالً فـي           ،الحرارة
إال .  ومنه نقلت إلى المناطق األخرى     ،حوض البحر المتوسط  

 ،أن هناك أنواعا من المنتجات يشتهر بها وتنسب إليه غالبـا          
واقع أدخلت إليه من مناطق مدارية حارة ساعد        إال أنها في ال   

  . دفء المنطقة على انتشار زراعتها باإلضافة إلى الري
  : ساسية هيبعة أنماط أوتشمل زراعة البحر المتوسط أر

  : :  زراعة الفاكهة زراعة الفاكهة--أأ

أصبح إقليم البحر المتوسط هو بستان الفاكهة في العالم         
 األمطـار   وتتراوح كميـة  . منذ زمن طويل لظروفه المناخية    

  . اسم سنوي٦٣ – ٣٨الساقطة ما بين 
 شهور ويالئم هذا المنـاخ      ٦ويطول الصيف أكثر من     

نمو الموالح مثل البرتقال والليمون والجريب فـروت وهـي          
. فاكهة المناطق الحارة فضالً عن العديد من فاكهة المعتدلـة         
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 اعتمادا على رطوبة التربـة،      ؛وتنمو الفواكه أحيانًا بال ري    
 أن الري يمارس في جهات كثيرة مثل كاليفورنيا ولبنان          كما

 وتـزرع المـوالح     ،سـبانيا وإيطاليـا    من فرنسا وإ   وأجزاء
نحاء البحر المتوسط إال أن     ي كل أ  لالستهالك المحلي غالبا ف   

، فالنسيا في شرق    أهم المناطق التجارية لها تتمثل في مقاطعة      
وخاصـة  سبانيا وجنوب إيطاليا وصقلية وساحل فلسـطين        إ

  . قرب يافا والمغرب والجزائر
وأهم الموالح هي البرتقال في كل المنـاطق باسـتثناء          

  . صقلية حيث ينمو معظم الليمون في أوربا
وات قيمة كبيرة لعديد من دول      اوتمثل الفاكهة والخضر  

: ما هو الحال فـي    المنطقة وتكون نسبة كبيرة في صادرتها ك      
ـ  %)٤٠(سبانيا  ، إ %)٤٣(إسرائيل   اليونـان  %) ٣٠(ان  ، لبن

  %). ١٠(والجزائر %) ١٤(، تركيا %)١٦(إيطاليا %) ٢٣(
كما يعد التين والزيتون من الحاصالت التقليدية في إقليم         

 ؛البحر المتوسط وينموان حتى في التربة الجيريـة الدقيقـة         
اعتمادا على قليل من األمطار وتتباعد أشجارها عن بعضها         

حاجتها الكافية من الرطوبة     قدما لتمتص    ٣٠البعض بمسافة   
من باطن األرض، ويمكن أن تقل هذه المسافات البينية بينها          
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ويزرع التين  . في الشتاء، ويساعد الري على زيادة إنتاجهما      
حدهما في أوائل   م وينتج التين محصولين في السنة؛ أ      في اإلقلي 

 ويضم حوض البحر المتوسـط      ،الصيف واآلخر في الخريف   
 حيث يعتبر إقليم    ؛ت الزيتون في العالم   من مساحا % ٩٠نحو  

البحر المتوسط الموطن الرئيسي لهذه الشجرة وقد زرعـت         
فيه طوال فترة التاريخ البشر ورغم نقلها إلى كـل منـاطق            

زالت أكثر أهميـة      إال أنها ما   ،مناخ البحر المتوسط األخرى   
في األراضي المحيطة بشواطئ البحر المتوسـط وتسـتخدم         

 إال أن   –سـبانيا   نتجة في صناعة الحفظ في إ     ثمار الم بعض ال 
نتاج الزيت  ويمثل إ . ج يستخدم في صناعة الزيت    معظم اإلنتا 

سـبانيا أكبـر     إ  حيث تعـد   ؛مركزا هاما في الغذاء بالمنطقة    
وتعد .  بل وأكبر المصدرين له أيضا     ،المنتجين لزيت الزيتون  

  . إيطاليا وتونس من أكبر الدول المنتجة والمصدرة للزيت
كما تنتشر زراعة الكروم في دول البحر المتوسط مـن          

وتستخدم الكروم في الغذاء    . البرتغال شرقًا وحتى إيران شرقًا    
وإن . مباشرة ويصنع منها النبيذ كما تجفف على هيئة زبيب        

 ،كان معظم النبيذ المنتج في المنطقة هو لالستهالك المحلـي         
ومـن   ،ت في تصديرها  صإال أن هناك بعض المناطق تخص     
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ائر بسبب تأثير النفوذ والمسـتوطنين      أهم الدول المنتجة الجز   
وللكروم أصناف عديدة لها شـهرة عالميـة        . ن فيها الفرنسيي

، كما هو الحـال فـي       تتخصص بعض المناطق في إنتاجها    
  وهـي  ،سبانيا والبرتغال والجزائر واليونـان    مناطق جنوب إ  

صة إلى  تقوم بتصدير كميات كبيرة من العنب ومنتجاته وبخا       
 مثالً تخصص عديد من     كمن ذل . مناطق شمال وغرب أوربا   

سـبانيا فـي إنتـاج      في جنوب إ  ) الميزيتا(رى في منطقة    الق
أصناف ممتازة من الكروم وتصدرها بكميات كبيرة إلى دول         

  .)١(شمال أوربا

  : :  زراعة الحبوب زراعة الحبوب--بب

تشغل الحبوب أكبر مساحة من األرض الزراعية فـي         
 ويعد القمح أهم الغالت الزراعية فـي        .إقليم البحر المتوسط  

ا  حيث يتوفر له في الشـتاء الرطـب البـارد نسـبي            ؛اإلقليم
 ويتم حصاده عند بدايـة جفـاف        ،الظروف الضرورية للنمو  

سـبانيا  ، وفي يونيو فـي إ     الصيف في مايو في شمال أفريقيا     
  . وإيطاليا واليونان
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 إال أن أهم مناطق زراعتـه هـي         ،ورغم انتشار القمح  
 حيث تقـع    ؛سبانيايطالي، وسهول قشتالة القديمة في إ     مالي إ ش

يطاليـا  وتتفوق إ . مركز رئيسي لطحن الغالل   بلد الوليد وهي    
 حيث يشغل   ؛ةيسعلى غيرها في أهمية القمح بين غالتها الرئ       

نحو ثلث األرض الزراعية ويزرع بكثرة فـي وادي البـو           
خرى كمـا    إال أنه يقل إنتاجه في المناطق األ       ،وحول نابولي 

كما يتالءم نمو محصول الشعير مع الظروف المناخية فـي          
 حيث يعد المحصول األول في المناطق التي تقل فيها          ؛اإلقليم

وللشعير أهمية  . األمطار ويساعده على ذلك قصر فصل النمو      
 وعلى حافة الصـحراء فـي       ،كبيرة في مناطق شمال أفريقيا    

ر كافية يتم حصاد     فإذا كانت األمطا   ،ليبيا ويزرع في نوفمبر   
ويزداد الطلب علـى شـعير      . المحصول في أبريل أو مايو    

شمال أفريقيا وآسيا الصغرى، وذلك شعير كاليفورنيا الـذي         
اق  نظـرا للونـه البـر      ؛يزداد الطلب عليه في شمال أوربا     

واستخدامه في صناع البيرة، كما تـزرع الـذرة والشـوفان        
  . واألرز اعتمادا على الري بسبب الجفاف
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  : :  زراعة الخضروات زراعة الخضروات––ج ج 

وات عادة في األوديـة حيـث التربـات         اتزرع الخضر 
وتزرع جميع  . الفيضية الخصبة بالمقارنة بتربات المنحدرات    

العـدس والكرنـب    وات مثل الفول والبسلة و    اأنواع الخضر 
 وينمـو   ، والخس والفجل والطماطم والثوم والبصـل      والجزر

حصولين وحتى ثالثة    لدرجة أنه يتم حصاد م     ،بعضها سريعا 
ويرتفع متوسـط   . في بعض األحيان قبل بداية جفاف الصيف      

 لذلك نجد مزارع األدوية أصغر      ؛واتا الفدان من الخضر   ةغل
 ويمكن تجفيف فـائض     ،حجما من مثيالتها على المنحدرات    

  .وات أثناء فصل الصيفاالخضر
ات في كل أنحـاء البحـر المتوسـط         راووتزرع الخض 

يطاليـا   أساًسا وهي تزرع فـي شـمال إ        المحليلالستهالك  
متداخلة في حدائق الفاكهة ومزارع الكروم، كما تزرع قرب         

ية والطـرق التـي     المدن الكبرى وعلى طول السكك الحديد     
وقـد تخـص    . سـواق نتاجها إلى األ  تساعد على تصريف إ   

سبانيا دافئة في الجزائر وسواحل فرنسا وإ     مزارعو السواحل ال  
وات الشـتوية   اتوسط في إنتاج الخضر   المطلة على البحر الم   

  . باوألسواق شمال أور
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  : :  اإلنتاج الحيواني اإلنتاج الحيواني--دد

قلـيم  ، فإن المراعي الطبيعية في إ     ا لجفاف الصيف  نظر
البحر المتوسط تعتبر محدودة، ويعتمد رعي الحيوانات على        

 وتمثل الماعز واألغنام غالبية الحيوانـات       ،النباتات الطبيعية 
 وفي مقدور هـذه األنـواع أن        ،شيةفضالً عن قليل من الما    

  . تعيش على المراعي الجبلية الجافة وأعشاب الصيف الهزيلة
وهناك نمطان لتربية الحيوانات باإلقليم أحدهما خـاص        
بالرعي واآلخر خاص بتربيتها، كما تتباين وظيفة الحيوانات        
من منطقة أو مزرعة إلى أخـرى، فعلـى حـين نجـد أن              

همية مليات الزراعية وال تمثل أي أ      الع الحيوانات تستخدم في  
 نجـد الـبعض اآلخـر أن    ،في المصدر األساسـي للـدخل     

  . الحيوانات ومنتجاتها هي المصدر الرئيسي للدخل
ويشتهر البحر المتوسط بتربية الحيوانات ذات األصناف       

مـارينو ذات الصـوف الجيـد       غنام ال والشهرة الكبيرة مثل أ   
ة بها لقـرون    ا حرفة رئيس  نيا التي كانت تربيته   سباوموطنها إ 

وفي هذا النمط يتم انتقال الرعاة في حركـة فصـلية           . عديدة
Trans – humance   بين مراعي المنخفضات الشـتوية إلـى 

  . مراعي المرتفعات الصيفية
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د والتـي   لووتوفر هذه الحيوانات الصوف والشعر والج     
 وتستهلك لحد مـا     ،تستخدم في الصناعات المحلية والتصدير    

ا تستهلك ألبانها في صناعة الجبن وخاصـة لـبن        مبين،  امحلي
 وتتضـح أهميـة     .األغنام، بينما يستهلك لبن الماعز طازجا     

 وخاصة فـي تركيـا      ،األغنام والماعز في األراضي الجافة    
حيث تستخدم في صناعة السجاد، كما تعد آسـيا الصـغرى           

لماعز أنجورا المشـهور بشـعره الجيـد        االموطن األصلي   
  . )١( )موهير(جاري باسم المعروف ت
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  مقدمةمقدمة

ال تكاد توجد منطقة من العالم تخلو من غطـاء نبـاتي            
طبيعي يستثنى من ذلك الغطاءات الجليدية والجهـات التـي          
ينعدم فيها المطر، إال أن األشكال النباتيـة السـائدة نجـدها            

ثير من الخصائص   مختلفة في كل من الغطاءات النباتية في ك       
 ،ها مع ظروف البيئـة المختلفـة      ت وفي مدى مالءم   ،الرئيسية

  . ومع التغيرات التي قد تحدث بها
وتعد األشجار هي أكبر األشكال النباتية وهـي نباتـات          
خشبية ضخمة تتميز بكثرة األغصان واألوراق، وهي نباتات        
دائمة تنمو في منـاطق مناخيـة مختلفـة، إال أن أنواعهـا             

 كل من هذه األنواع تختلف من منطقة إلى أخرى          وخصائص
  الطبيعي مع عنصر البيئـة السـائدة؛        لظروف التكيف  ؛تبعا

 ومنها ما ينقص أوراقه في فصل       ،فمنها ما هو دائم الخضرة    
 أو صغير أو    من فصول السنة، ومن األوراق ما هو عريض       

  . إبري
، وبخاصة في مراحل النمو     حساسة للجفاف وهي نباتات   

  لذلك فإن االنتقال من المناطق الرطبة إلـى الجافـة          ؛األولى
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 حيث تتحول إلى    ؛يظهر على هيئة ضمور في حجم األشجار      
ا أو ينحصـر     وقد يصبح عددها قليال أو متنـاثر       ،شجيرات

  . وجودها باألجزاء األكثر غنى في مياهها
وتعرف الغابات بأنها الغطاء الشجري فـي أي مكـان          

 درجة كثافته وخصائصـه،      مهما كانت  ،على سطح األرض  
 تباين العوامل الطبيعية التي تساعد على نمو الغابات         أدىوقد  

من مكان آلخر إلى اختالف المظهر الغابي من غابات كثيفة          
أدغال كالغابات المدارية إلى     ؛اجد    ا  تتباعد فيها األشجار نسبي

مـا يغطـي     بين ،إلى أحراج تتباعد فيها األشجار بشكل كبير      
 لذا يميل البعض إلى قصـر       شجيرات والحشائش؛ األرض ال 

، على النطاقات التي تغطيها األشـجار العاليـة         )غابة(كلمة  
  . المتقاربة المتشابكة األغصان

ـ  وتتراوح مساحة الغابات في الوقت الحاضر بين       ع  رب
، وكانت  ٢ مليون كم  ٤٠,٣دل   ما يعا  :وثلث سطح اليابس، أي   

 ونقصت  ،ي عليه اآلن  مساحتها في الماضي أكثر بكثير مما ه      
 الحتياج اإلنسان الدائم    ؛امتداد التاريخ البشري   مساحتها على 

 وإزالته للغابة لتحل محلها الحقـول الزراعيـة،         ،إلى الغذاء 
وكذلك لحاجته الدائمة إلى األخشاب لبنـاء مسـاكن وأدوات          
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وسفنه وكذلك الحصول منها على مـورد الطاقـة والـورق           
  . وبعض المنسوجات الصناعية

، معـدل   Chapman ، وتشـيبمان  Matherويقدر مازر   
 ٢٠انكماش الغابة المدارية على سبيل المثال بما يتراوح بين          

، وتشـير   )١(دقيقة خـالل القـرن العشـرين      /  هكتار ٣٠ –
أن الغابات تـنكمش فـي الـدول        إلى  االتجاهات المعاصرة   

   بسبب سياسة   ؛ا في الدول المتقدمة   النامية وتزيد مساحتها نسبي 
  . استزراع الغابات

وقد تبع التزايد في اسـتهالك البشـر مـن األخشـاب            
دى إلى  ، مما أ  تها الزيادة في أعداد السكان واحتياجاتهم     جاومنت
دى ذلك إلى تعرية    اف مناطق كثيرة من الغابات، كما أ      استنز

 ولذلك فإن العالم بـدأ      ؛ مناطق مستنقعية   إلى التربة وتحويلها 
 مما حـدا بكثيـر مـن        ،الغابيةيستشعر مجاعة في الخامات     

الحكومات في تنفيذ خطط المحافظة على هذه الموارد عـن          
 دورة محددة   تباعوا ،طريق عدة أساليب أهمها إعادة التشجير     

 وتطبق هذه الخطط بدقـة كاملـة فـي    ،في استغالل الغابات 

                                                 
1) Mather A. & chapman, Environmental Resources, Long man 

Group Limited, New york 1995, pp, 93 – 94.  



 -٢٤٤-

        ـ  الدول المتقدمة التـي تلعـب األخشـاب دور ا فـي   ا هام
  . ندنافية وكنداسكاقتصادياتها مثل الدول اإل

 الحرف التي يمارسها    أهموتعد حرفة قطع األشجار من      
في األقاليم المناخيـة المختلفـة،   اإلنسان في النطاقات الغابية   

زال الخشب رغـم ظهـور مـوارد بديلـة كالمعـادن             اوم
 يستخدم علـى نطـاق      المقوىوالبالستك والورق المضغوط    

  .واسع في الدول النامية والمتقدمة معا
ر اإلشارة إلى أن قطـع األشـجار فـي البيئـات            وتجد
رية والنفضـية    يتركز في نطاقات الغابات الصـنوب      المختلفة

، خاصة في تلـك األقـاليم       المختلفة في نصف الكرة الشمالية    
ا ا بشمال غرب أورب   ة التي تتصل اتصاال سهال ومباشر     يبالغا

  .  وكذلك بشمال شرق أمريكا الشمالية،ووسطها
غابات حسب خصائصها العامة إلى عدة      ويمكن تقسيم ال  

  :)١(أقسام طبقا لمجموعة من المعايير على النحو التالي

                                                 
المـوارد االقتصـادية، دار النهضـة       : محمد صفي الدين أو العز    )  1

  . ٧٥ – ٥٥م، ص ١٩٧٤العربية، القاهرة 
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على أساس حجم أشجارها ودرجة تباعد أو تقاربها         -١

  : ومدى اختالطها

 وتتكون مـن أشـجار      Forests الغابات بمعناها الدقيق     -أ
ذات سيقان طويلة متشابكة الوراق وتحول أوراقهـا        

  . مس إلى أرض الغابةدون وصول ضوء الش
، وتتباعد أشجارها بعـض الشـيء       Jungles األدغال   -ب

ات قصيرة وتنمو نباتات كثيفة في      وتنمو بينها شجير  
  . رض الغابة فيما بين األشجارأ

 حيـث  Scrub Forest األحراج أو الغابات الشـجرية  -ج
تختفي األشجار طويلة السيقان وتحل محلها شجيرات       

 وتنمو بـين جـذوعها      قصيرة تغطي سطح األرض   
كما تتميـز األشـجار أن وجـدت         بعض الحشائش، 
  . بتباعدها وتبعثرها

    ::حتفاظ بأوراقهاحتفاظ بأوراقها على أساس اال على أساس اال--٢٢

، وهي التي ال تسـقط      evergreens غابات دائمة الخضرة     -أ
أوراقها طول العام كما أن بعض أوراقها تكون في تجد          



 -٢٤٦-

 الغابـات الصـنوبرية،   (مستمر ومن أمثلة هذه الغابات      
  ). الغابات المدارية والغابات المطيرة

 فـي فصـل   Deciduous trees غابات تنفض أوراقهـا  -ب
الجفاف ومن أمثلتها الغابات المدارية التي تنمـو فـي          

ابات النفضية التي تنمـو فـي       غالمناطق المدارية أو ال   
  . العروض الوسطى

  : :  على أساس درجة صالبة األخشاب أو ليونتها على أساس درجة صالبة األخشاب أو ليونتها--٣٣

اطق المداريـة   ى أن معظم أشجار المن    وتجد اإلشارة إل  
نما تنمو األشجار اللينة في العـروض       تنتمي للنوع الصلب بي   

 العروض الوسطى فتنمو بها أشجار تنتمي إلى كل         االعليا، أم 
  . من النوعين

 وهي مـن أهـم األخشـاب    Soft woods الغابات اللينة -أ
 نظرا لسـهولة تشـكيلها وتشـغيلها        ؛المستغلة في العالم  

 ومن أهم أشجارها تلك األنواع التـي تنتمـي          ،انتهاومت
 pineمثل، الصـنوبر    ) مخروطيةال(للغابات الصنوبرية   

 أشـجار   :، والتي يطلق عليها   spruceج  والشربين والراتن 
  .cedarز رأعياد الميالد، واَأل



 -٢٤٧-

وتبلغ مساحة الغابات اللينة نحو نصف مساحة الغابات        
  . رمن أخشاب النش% ٨٠المستغلة وتنتج 

 وهذه األخشاب أقل أهمية Hard woods الغابات الصلبة -ب
ا لصعوبة تشغيلها ونقلها،     نظر ؛بالمقارنة باألخشاب اللينة  

 .والسيقان السـميكة   وتتميز أشجارها باألوراق العريضة   
ومن أهم أنواعها تلك األنـواع التـي تنتمـي للغابـات            
 االستوائية والمدارية، كما توجـد أيضـا فـي الغابـات          

 ومن أهم أنواع الغابـات      ،النفضية في العروض المعتدلة   
، والحور  Mapleواألسفندن   Oakالصلبة، أشجار البلوط    

Poplar والصــمغ ،Gum Tree والقســطل ،Chestnut ،
  . Sycamore، والجميز Beechوالزان 

 فتتمثل في   ،أما األنواع التي تنمو في المناطق المدارية      
، Ebony، واألبنـوس    Mahogany، والماهوجني   Teakالساج  
والخيزان رCsmboo والصندل ،Sanclal  

  : : ساس مناخيساس مناخي على أ على أ--٤٤

، وتمتاز بأشـجارها  Tropecal Forests الغابات المدارية -أ
لبةالكثيفة وأخشابها الص .  



 -٢٤٨-

 ومن أهـم    ، الغابات المعتدلة أخشابها من النوع األول      -ب
ـ         رض أنواعها الغابات النفضية وهي تمتد بين دائرتي ع

  .  شماال٦٠ً، ٤٠
 Mixedوتجدر اإلشارة إلى أن هناك غابات مختلطـة  

Forests         تنتشر في المناطق االنتقالية من الغابات الفضـلية ،
إلى الغابات الصـنوبرية أي أن بعـض أشـجارها نفضـي            

  . وبعضها صنوبر
 ومن أهـم    ،وأخشابها من النوع اللين   :  الغابات الباردة  -جـ

متد إلى الشـمال مـن      ترية وهي   أنواعها الغابات الصنوب  
  .  شماال٦٠ًخط عرض 

  : : أهمية الموارد الغابية واستخدامهاأهمية الموارد الغابية واستخدامها

تمثل الغابات أحد الموارد الطبيعية الهامة التي اسـتفاد         
 وكان للغابات ومنتجاتهـا     ،منها اإلنسان في مختلف العصور    

ن كان يرهبها ويعتبرهـا     ، وإ أهمية لإلنسان في فترات حياته    
ـ       ؛ا لألشباح نًموط ا للتطـور    لذلك نجد أن أهميتها اختلفت تبع

  . الحضاري لإلنسان



 -٢٤٩-

لمصـدر الرئيسـي    ومنذ أقدم العصور كانت الغابات ا     
من % ٤٤نه حتى الوقت الحاضر ال يزال       لمواد الوقود، بل إ   

أخشاب العالم تستغل في الوقود كما أن قطع األشجار يعتبـر           
ـ          ى اآلن،  االستخدام التقليدي للغابات منذ قـرون عديـدة وإل

واستخدام منتجاتها كأعالف للماشـية وممارسـة الزراعـة         
ا أو اعتبار الغابة مصـدر    . المتنقلة ولو على نطاقات محددة    

للحصول على الطعام بشكل مباشر عن طريق حرفة الجمـع          
وااللتقاط لثمار األشجار مثل جوز الهنـد ونخيـل الزيـت           

ت الغابة  والموز وغيرها من مصادر الطعام المباشر، كما لعب       
ا كمصدر للحصول على الصمغ أو كعسـل أو المـواد           دور

الطبية واأللياف والشمع والمواد الصمغية من نبات الـراتنج         
  .)١(وغيره

لذلك نجد أن الغابات تكاد تختفي في المناطق التي طال          
تعمير اإلنسان لها واستغالله لمواردها كما هي الحـال فـي           

رقي أمريكا الشمالية   حوض البحر المتوسط وغرب أوربا وش     
وقد نجح اإلنسان منذ فترات الغروب الوسـطى فـي          . وآسيا
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إزالة الغطاء النباتي النفضي، في العروض المعتدلة وإحالل        
الزراعة بدال منها في مناطق غرب أوروبا وأمريكا الشمالية         

    كما أن الغابة تمثل مصدر ا لألخشاب والتي تسـتخدم     ا رئيسي
اء على الرغم مـن وجـود بـدائل         بدورها في أغراض البن   

أخرى، كما أن صناعة السفن تتطلب كميـات كبيـرة مـن            
األخشاب، هذا إلى جانب استخدام األخشاب كدعامات للمناجم        
وعوارض السكك الحديدية واألبواب والنوافذ، وفـي أفـران         

لى الرغم من ظهور بدائل جديدة حلـت        ع و ،صهر الخامات 
اض خـالل الفتـرات      األغـر  محل األخشاب في الكثير من    

خشاب قد أخـذ فـي      ال أن الطلب العالمي على األ     األخيرة وإ 
 ،مات جديـدة لهـا    ا لظهـور اسـتخد    ا نظر الزيادة المطردة؛ 

 Wood Pluoوخاصة الصناعة القائمة علـى لـب الخشـب    
  . )١(وصناعة الورق والسليلوز وخشب القشرة وغيرها

    ا رئيسيبرية ل ا ا لصيد الحيوانات  كما تعد الغابات مصدر
 فضال عـن جمـع الثمـار        ،وخاصة الحيوانات ذات الفراء   

ـ        ين ويسـتخدم   وغيرها من منتجات الغابة مثل المطاط والفلِّ
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 والتي تمثل مادة حاجزة لألضواء      ،األخير في صناعة الفلين   
 ،والتي تبطن بها حوائط اسـتوديوهات السـينما واإلذاعـة         

  . والثالجات وعربات السكك الحديدية وغيرها
خشاب الغابات أيضا كمصـدر للطاقـة فـي         تخدم أ وتس

من األشجار  % ٩٠ويالحظ أن حوالي    . صناعة الفحم النباتي  
المستغلة في الدول النامية توجه نحو مصادر الطاقـة مـن           

من األخشـاب فـي الـدول       % ٨٠األخشاب، بينما يستخدم    
المتقدمة في الصناعات الخشبية، كما تصـنع مـن أشـجار           

 ومن  ، الشائع استخدامها في طالء السفن     الغابات بعض المواد  
  . بينها زيت التربنتين والزفت والقطران

 وهي كما ذكرنا    ،كما تمثل الغابة مأوى للحيوانات البرية     
تمثل أحد الموارد الطبيعية المتاحة لإلنسـان، كمـا أن لهـا            

وجريـان المـاء وأحـوال       ،ها غير المباشرة في المناخ    آثار 
 فالغابة تمنع تعرية التربة وتتحكم فـي        .التربة والحياة البرية  

 ، وتوفر المأوى للحيوانـات البريـة والطيـور        ،الفيضانات
باإلضافة إلى أنها توفر األكسجين وتنقي الجو بامتصاصـها         

  . للنسبة األكبر من ثاني أكسيد الكربون



 -٢٥٢-

كما تستخدم الغابات اآلن في جميـع الـدول المتقدمـة           
فعلى سبيل المثال   . ة والتنزه والنامية كمناطق ترفيهية وللسياح   

 متنزهـا   ٣٠يوجد في الواليات المتحدة األمريكية حـوالي        
   ا بمساحات كبيرة جدن في جبال   ا، وأكبر متنزهين كبيري   وطني

 األول هو شيناندوه في الشمال الشرقي للجبال فـي          ؛األبالش
 والثاني جنوب غرب األبالش في      ،شمال شرق والية فرجينيا   

 حيث الغابات المخروطية على حـدود       ؛كيجبال جريت سمو  
فتوحـة   وتنسـى وبهـا غابـات م       ،واليتي كارولينا الشمالية  

  .)١( الوطنيةللزيارات تعرف بغابة شيروكي
 ومنها تلـك    ،كما توجد أمثلة كثيرة للمتنزهات في العالم      

 حيـث الغابـات     ،الموجودة في كينيا وأوغندا فـي أفريقيـا       
 ، بها من فيلة وزراف وغيرها     االستوائية والحيوانات المختلفة  

  .وكلها تمثل أغراضا للسياحة والترفيه

  ::التوزيع الجغرافي للغابات في العالمالتوزيع الجغرافي للغابات في العالم

كانت مساحة الغابات في الماضي أكبر مما هي عليـه          
ولكن استغالل اإلنسان لهـا أدى إلـى        . في الوقت الحاضر  
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وكانت المساحات الغابية تقـدر     . تدمير مساحات كبيرة منها   
من إجمالي مسـاحة    % ٤٠ أي نحو    ٢ مليون كم  ٥٩,٦بنحو  
إال أن حوالي ثلث هذه المساحة قد دمرت ولم يتبـق           . اليابس

من مساحة  % ٢٧,١ أي نحو    ٢ مليون كم  ٤٠,٣منها إال نحو    
وإن كانت هناك تقديرات تهبط بهذه المساحات إلـى         . اليابس

ما دون ذلك، وال يستخدم من هذه الغابات اليـوم إال نحـو             
  .  من مساحاتها وهي التي يمكن الوصول إليهافقط% ٣٠

وتتفاوت المساحة الغابية ومـدى اسـتغاللها مـا بـين      
النطاقات المختلفة وما بين قارة وأخرى وكذلك من دولة إلى          

  . أخرى
وتمثل حرفة قطع أشجار الغابة ونقلها وتصنيعها أهـم         

وتزداد أهمية هذه الحـرف فـي الغابـات         . الحرف الغابية 
والباردة وخاصة في نصف الكرة الشمالي عنها في        المعتدلة  

ويعيش المشتغلون بالغابات فـي محـالت       . النصف الجنوبي 
أمـا  .  تبعا لتقدم استغالل الغابة    ؛مبعثرة ويتغير نمط توزيعها   

 ،المناطق التي يتم فيها تصنيع الخشاب والمعروفة بالمناشـر        
  . فإنها أكثر ثباتًا



 -٢٥٤-

ات المعتدلـة فـي     وقد قضى على معظم مساحات الغاب     
العالم في غرب ووسط أوربا وشرق أمريكا الشمالية وشرق         

ويرجع ذلك الرتفاع الكثافة السـكانية      ) الصين واليابان (آسيا  
 تبعا للتقدم   ؛في هذه األجزاء فضالً عن طول فترة االستغالل       

 لذلك نجد   هدته هذه المناطق قديما وحديثًا؛    الحضاري الذي ش  
رضت لعمليات قطـع وإزالـة كثيفـة        أن غابات أوربا قد تع    

بسبب الحاجة إلى األخشاب في أعمال البنـاء واإلنشـاءات          
.  وكذلك بسبب الحاجـة إلـى األرض لزراعتهـا         ،والوقود

وتقتصر مساحاتها حاليا على المناطق المرتفعة الوسطى من        
  . القارة بينما تفتقر إليها المناطق السهلية

     لبة ال تسهم سوى    وتجدر اإلشارة إلى أن األخشاب الص
من التجارة الدولية لألخشاب في حـين تسـهم         % ٢٠بنحو  

 وذلـك لكثـرة     ؛من هذه التجارة  % ٨٠األخشاب اللينة بنحو    
. استخدام األخيرة في العديد من الصناعات واالسـتخدامات        

وتشغل الغابات نحو ثلث أراضي االتحاد السوفيتي السـابق         
 وقـدرت   ،لعـالم ويبلغ نصيبه أكثر من ربع الغابات فـي ا        

 وهي  ٣ مليار م  ٧٩,٧احتياطيات األخشاب في غاباته بحوالي      



 -٢٥٥-

 حيث يقدر النمو السنوي من األخشاب       ،موارد طبيعية متجددة  
  .)١(٣ مليون م٨٠٠ – ٧٠٠في غابات الدولة بحوالي 

ـ      ذت تنفـذ فـي بعـض       ونظرا ألن الموارد الغابية أخ
 القطـع   ت مهمة تجديد الغابات في مناطق     المناطق؛ لذلك بدأ  

كما يجري قطعها بحرص كبير ال يترتب عليها انهيار التربة          
  . في المناطق الجبلية

 وخاصة أشـجار الشـربين      ،وتكون الغابات الصنوبرية  
من الموارد الغابية ومـن األنـواع       % ٨٠والصنوبر حوالي   

 وتندر  ،األخرى واسعة االنتشار نجد أشجار الشوج والتنوب      
 موارد هذه الغابات فـي إقلـيم         وتتركز معظم  ،رزأشجار األَ 

 وفي شمال األورال    ،التاييجا ويقع في القسم األوربي الشمالي     
  . ريا والشرق األقصىيوفي سيب
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 -٢٥٧-

وتمتلك أمريكا الجنوبية ثورة غابية ضخمة في حـوض         
إال أن مـا    . زون وعلى امتدادات سالسل جبال األنـديز      ااألم

ا يصعب استغالل بقية    يمكن استغالله منها يقل عن الثلث بينم      
زون وعلى السـفوح والسالسـل      ااالمتدادات في غابات األم   

البعيدة والعالية من جبال األنديز، ويعـوق اسـتغاللها قلـة           
السكان والعمران إلى جانب المعوقات الطبيعية للبيئة المدارية        

  . المطيرة
ورغم أن أفريقيا وأمريكا الشمالية تقل ثروتها الغابيـة         

. لجنوبية إال معدالت االستغالل بهمـا متفوقـة       عن أمريكا ا  
   حيـث   ؛ة في أفريقيـا   ابات المدارية هي الغابات الرئيس    والغ

  . من غاباتها% ١ال تشكل الغابات المعتدلة سوى نحو 
من مساحة قـارة أمريكـا      % ٢٦,٨وتمثل الغابات نحو    

مـن  % ٧٥,٤يـة نحـو     الشمالية وتكون الغابات المخروط   
. نطقة هامة إلنتاج األخشاب اللينـة      لذلك أصبحت م   جملتها؛

 نوع من النباتات الخشـبية عـدا        ٥٠٠ويوجد بها أكثر من     
منها أنواع ذات أهميـة     % ٢٠أنواع المناطق الحارة ويمثل     

ويعد خشب الصنوبر أهم األخشاب التجارية وينتج       . اقتصادية
كمـا يعـد    . منه عدة أنواع من الصنوبر األبيض واألصفر      
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 تميز غابات شمال شرق أمريكـا       أشجارالزان هو أحد ثالث     
ـ   .  وله العديد من االستخدامات الهامة     ،الشمالية وط ويعـد البلّ

  . أهم أنواع األخشاب الصلبة
والصناعات الخشبية الحرفـة    وتعد حرفة قطع األشجار     

.  في شمال غرب الواليات المتحدة وغـرب كنـدا         ،ةالرئيس
دا وواليتي أو   وبذلك كانت واليات كولومبيا البريطانية في كن      

لواليات المتحدة منطقـة    ريجون وواشنطن في شمال غرب ا     
  . ة الستغالل الموارد الغابية في القارةتركز رئيس

وتتسع موارد آسيا وتتنوع من الغابات بسبب مسـاحتها         
الضخمة وامتداداتها الكبيرة إال أن الغابات اآلسيوية تسـتغل         

 ،لقارات األخرى بمعدالت عالية قد تفوق مثيالتها في معظم ا       
ويرجع ذلك إلى الحجم السكاني الكبير بالقارة فضـالً عـن           
الطلب على األخشاب والمنتجـات الخشـبية فـي مختلـف           

  .)١(أنحائها
  : وفيما يلي دراسة ألهم الغابات في العالم
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  : : الغابات المداريةالغابات المدارية

تعد الغابات المدارية المطيرة أهم أنواع الغابات وأكثرها        
لغ مساحتها ما يقرب من نصـف مسـاحة          حيث تب  ؛انتشارا

وتسود فـي أمريكـا الالتينيـة       %) ٤٨,٦(الغابات في العالم    
زون وفي غـرب ووسـط أفريقيـا        اخاصة في حوض األم   

وبعض نطاقاتها الساحلية الشرقية خاصـة شـرق جزيـرة          
سـتراليا  ، وكذلك في جنوب شرق آسـيا وشـمال أ         مدغشقر

  .)١(وبعض جزء المحيط الهادي
ار الصلبة في الغابات المدارية الستخدامها      وتقطع األشج 

في المباني وصـناعة القـوارب واألدوات المختلفـة وقـد           
تعرضت هذه الغابات الستنزاف واضح في بعض المنـاطق         

 وبعـض جـزر الكـاريبي       ،كثيفة السكان مثل بورتوريكـو    
زال معظم الغابات المداريـة       فما ، ومع ذلك  ،األخرى وجاوه 
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لرغم من أن أخشاب الغابات المدارية      وبا. دون استغالل كبير  
قد استغلها اإلنسان منذ مئات السنين إال أن قطع األخشـاب           

ا على المناطق القريبة من طرق النقل         ا ما تجاريزال مقصور
  أو في المناطق كثيفة السكان فـي األقـاليم          المائي أو البري 

تواجه حرفة قطع األشجار في األقـاليم المداريـة         . المرتفعة
لمطيرة الكثير من الصعبات في مساحة واسعة مما يجعـل          ا

استغالله غير اقتصادي يضاف إلى ذلك قلة وسـائل النقـل،           
 مـن   ا فإن كثيـر   ،وصعوبة اختراق قلب الغابة لكثافتها كذلك     

أنواع األشجار في هذه الغابات يتميز بثقله في الـوزن ممـا            
مجاري يتطلب في معظم األحيان استخدام طافيات لنقله في ال        

المائية، يضاف إلى ذلك تطرف الغابات وبعدها عن مراكـز          
 وكثـرة   ، وسوء المنـاخ   ، النقل الجيدة  قاالستهالك وعن طر  

كثـرة الجنـادل    ، و المستنقعات وتفشي األمراض المستوطنة   
 ،والشالالت في األنهار والنقص الكبير في األيـدي العاملـة         

تصـرت   وترتب علـى ذلـك أن اق       ،وقلة كفاءة المتوفر منها   
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نهـار  مناطق قطع األخشاب على مساحات قليلة قريبة من األ        
  . )١( وسواحل البحار أو مدن المرتفعات،والطرق

    في أنواع معينة    اوتشهد الغابات المدارية المطيرة تزايد 
ز ر وخشـب األَ   ، خاصة خشـب المـاهوجني     ،من أشجارها 

 والسـاج   واألبنـوي Equatorial Cedarسباني االستوائي اإل
  . هاوغير

وتعد شجرة الماهوجني أهم األشجار التجارية التي توجد        
تـه  نا؛ وذلك لصالبته ومت   في الغابات المدارية وأكثرها قيمة    

،  كلما طال الزمن    جودته  وازدياد ، وجمال ألوانه  ،وقوة تحمله 
وتقـع كـل    . نواعه خفيفة الوزن يطفو على المـاء      وبعض أ 

لمائية لنقـل  مناطق أخشاب الماهوجني بالقرب من المجاري ا     
 ويتطلب ذلك مجهودا كبيرا وتنتشر      ،كتل األشجار بعد قطعها   

مناطق استغالله على طول سواحل البحر الكـاريبي وتنـتج          
) مستعمرة هندوراس البريطانيـة سـابقًا      (Belizeدولة بليز   

 وكذلك جمهورية دومينكان، وكذلك في السهول       ،أجود أنواعه 
ـ    الحارة الرطبة في غرب أفريقيا وفـي       زون ا حـوض األم
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وينتج غرب أفريقيا وجنوب شرق آسيا      . وجنوب شرقي آسيا  
لبةمعظم صادرات هذه األخشاب الص .  

ز االستوائي بعـد المـاهوجني فـي        رويأتي خشب األَ  
 وبـالرغم   ،األهمية االقتصادية في الغابات المدارية المطيرة     

 أن أبـرز    ، إال من وجود أنواع متعددة مـن أشـجار األرز        
صفة عامة الليونة والتحمل والخفة وطيب الرائحـة        صفاتها ب 

وهو من األنواع اللينة النادرة الوجود في األقاليم االسـتوائية          
وبالرغم من أن قطع أشجاره يسـود فـي معظـم الغابـات             
المدارية إال أن مناطق التصدير الرئيسية له تتمثل في نطاق          

ب البحر الكاريبي وأمريكا الجنوبية وغرب أفريقيـا وجنـو        
زر االستوائي إلـى البلـدان       وتصدر أخشاب األ   ،شرق آسيا 

 حيث يصنع منها الكثير من      ؛الصناعية في المناطق المعتدلة   
األدوات خاصة أقـالم الرصـاص والصـناديق المختلفـة          

  . وصناديق السيجار
وتمتاز شجرة الساج بصالبة أخشابها واحتوائها علـى             

 على مقاومة النـار     نسبة مرتفعة من الزيوت أعطتها القدرة     
 لذلك فهـي تمثـل      ؛والمياه المالحة والعفونة والنمل األبيض    

 حيـث   ؛مشقة كبيرة لقاطعي األخشاب في الغابات المداريـة       
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يقدر أنه في المتوسط تكون المدة مـا بـين قطـع الشـجرة            
) قتلها نتيجة المتنـاع وصـول العصـارة إليهـا         (وتمويتها  

  .ية نحو أربع سنواتووصولها إلى أسواق االستهالك الخارج
 من الحرف الهامـة     عدومع ذلك فإن قطع أشجار الساج تُ         

بورما (في كثير من أقطار جنوب شرق آسيا خاصة مينمار           
 وبسبب خصائصه يسـتخدم     ،وتايالند وكمبوديا وفيتنام  ) سابقًا

 والـدعامات   ،خشب الساج في صناعة السـفن وصـواريها       
 والحتوائـه   ،لمياه المالحة  وذلك لعدم تأثره با    ؛الخشبية القوية 

 ،على مادة زيتية تساعد على حفظه وتقلل من تآكل الحديـد          
  . كما أنه يقاوم آفة النمل األبيض

 الشجرة عن طريق لحائهـا علـى شـكل          عن تقط وما إ 
 فإنها ما تلبـث     ، تمهيدا إلسقاطها  ؛دائري حول جذع الشجرة   

قد  حتى تف  ؛ ولكن تترك مكانها قرابة ثالث سنوات      ،أن تموت 
 وإذا لم يحدث ذلـك      ،عصارتها تماما وتجف وزنها بعد ذلك     

 لن تطفو على سطح الماء ويتم إسقاط        Logsفإن كل الخشب    
األشجار في الفصل الجاف ثم تنقل كتلها الخشبية أساسا فـي           

وتتركز المـواني  . الفصل المطير عندما تمتلئ األنهار بالمياه    
ـ         ل أيـروادي   الرئيسية عند مصبات األنهـار الرئيسـية مث
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Irawady  وســالوينSalween ــام  وميكــونج Menam ومين
Mekongويعد خشب الساج أهم صادرات مينمار وتايالند  .  

وتعد الغابات االستوائية مصدرا للعديد مـن المنتجـات         
وعلى رأسها جمع العصارة التي تزخر بها جـذوع بعـض           
األشجار وعلى رأسها شجرة المطاط واللبان وغيرها فضـالً         

 جمع الثمار واألوراق واللحاء والذي ينتشر أكثـر مـن           عن
قطع األخشاب وتستخدم هذه الثمار في إنتاج الزيوت والتـي          
تستخدم بدورها في الكثيرة من الصناعات مثـل الصـابون          

  . والمرجرين والشمع والجلسرين
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 نظـرا ألن الثمـرة      ؛ويعتبر جوز الهند أهم هذه الثمار     
نعها من الزيت ويأتي الجـزء      تحتوي على ما يقرب من مص     

ندونيسـيا   إنتاج هذا المحصـول مـن الفلبـين وإ         األكبر من 
 الزيـت   ويلي جوز الهند في األهمية نخيلُ     ) ماليزيا(والماليو  

الذي ينتشر بدرجة كبيرة في أفريقيا المدارية وخاصة نيجيريا         
  . والكنغو وكوت ديفوار وغانا

ـ    كما تجمع أوراق بعض النباتات كم      ال فـي   ا هـو الح
وراق اآلباكا أو ما يعرف بقنـب مـانيال   الفلبين حيث تجمع أ   

نواع الحبال كما تحتـوي أوراق      م في صناعة أجود أ    وتستخد
أما جمع اللحاء فيتمثل في لحاء      . الكوكا على عقار الكوكايين   

 والتي كان موطنها أمريكا     Cinchonaشجرة السنكونا البرية    
 حيـث   ؛ن جنوب آسيا  الجنوبية ثم تمت زراعتها في أجزاء م      
 كما يسـتخدم لحـاء      ،يستخدم لحائها في صناعة مادة الكينين     

 فـي سـريالنكا     )١(بعض األشجار في إنتاج بعض التوابـل      
  . ندونيسياوالماليو وإ

                                                 
اإلشارة إلى أن التوابل كان دافعا أساسيا للكشوف الجغرافيـة          تجدر  )  1

األوربية للكثير من المناطق المدارية، ونظرا ألن منتجـات هـذه           
المناطق لم تكِف إشباع احتياجات األسواق األوربية ثم األمريكيـة          
= 



 -٢٦٧-

كما تجمع مواد الدباغة من ثمار أشـجار المـانجروف          
والبندق البرازيلـي وتجمـع     ) يحتل توكيال (واأللياف النباتية   
 فضال عن العديد من     ،لبان من أشجار الزابوتا   مادة لصناعة ال  
  . المواد الشمعية

شارة إلى أن أهمية الغابات المدارية تتزايـد        وتجدر اإل 
 وذلك ألن أخشاب المناطق الصنوبرية اللينة       ؛عاما بعد اآلخر  

ال تستطيع أن تحل محل األخشـاب المداريـة فـي معظـم             
بـات  الغ كما أن بعض األنواع الصـلبة فـي ا         ،االستخدامات

وربا أقل انتشـارا    ة خاصة في الواليات المتحدة وفي أ      المعتدل
كما أنها تتناقص فـي مسـاحتها       . عنها في الغابات المدارية   

ومن ثم فإن نطاق األشجار     . ا في هذه األقاليم المعتدلة    تدريجي
ـ         ا فـي   الصلبة الشاسع في الغابات المدارية يمثـل احتياطي

                                                                                            = 
فيما بعد اتجهت هذه القوى االستعمارية إلى زراعة بعض الغالت،          

اطق جديدة مالئمة للتوسـع فـي زراعتهـا         ونقلت بعضها إلى من   
وأصبحت أشجارها المزروعة تنتج المطاط والكاكاو وزيت وبندق        
النخيل، وجوز الهند وزيته، والعديد من الفواكه المدارية مثل الموز          

 . ونباتات األلياف وغيرها
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 وبديالً عن األشجار الصلبة فـي   ،المستقبل لمعظم دول العالم   
 ونظرا الرتفاع أسعار األخشـاب الصـلبة     ؛المناطق المعتدلة 

لبالسـتيك  هناك توسعا في استخدام الصلب وا      فإن   ،المدارية
 وذلـك فـي صـناعة       ،في كثير من األغراض عوضا عنها     

.  وحتى في الـديكورات المنزليـة      ،األثاث ومعدات المكاتب  
في الغابات المداريـة     خشاب الصلبة ويكمن ارتفاع أسعار األ   

إلى صعوبة الحصول عليها وسط الغابة المليئـة بـاألنواع          
 كذلك فإن التسويق الناجح لهذه األخشاب يعتمد على         ،المختلفة

دقة اختيار الفصول والمالحة الرخيصة والبث عـن أنـواع          
  . أخرى اقتصادية وعملية

  ::تلطةتلطةوالمخوالمخ) ) النفضيةالنفضية((الغابات المعتدلة الدفيئة الغابات المعتدلة الدفيئة   --٢٢

 مساحات  من% ١٦بات المعتدلة النفضية نحو     تشغل الغا 
 وتنتشر في جهات كثيـرة فـي األقـاليم          ،الغابات في العالم  

 خاصة في نصف الكرة الشمالي في شمال شـرق           ،المعتدلة
الواليات المتحدة وغرب ووسط أوربـا واليابـان والصـين          

جزاء الوسطى مـن سـيبريا وبعـض         واأل ،الشعبية وكوريا 
لجنوبي فـي األرجنتـين     ق المبعثرة في نصف الكرة ا     المناط
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سـتراليا وجنـوب    والبرازيل وجنوب شيلي وجنوب شرق أ     
  . أفريقيا

وتتميز أشجار الغابات النفضية بنفض أوراقهـا خـالل         
 ولكـن   ، وليس بسبب تناقص كميـة المطـار       ،شهور الشتاء 

 لـذا   ؛النخفاض درجة الحرارة إلى ما دون حاجـة الثبـات         
 في هذه الفترة وتسقط أوراقها للحد من فقـد          يتوقف نشاطها 

 وخاصة أن المياه الموجودة في مسام التربة تتعـرض          ،المياه
ويتغير الحال في شهور الصيف     . للتجمد خالل شهور الشتاء   

حيث ينشط نمو األشجار التي تبدو خضراء مزدهـرة كمـا           
وتتناقص أطوال أشجار هذه    . تتسم أوراقها برقتها وعرضها   

 فـي   طوالها؛ لذا تتناقص أ   بعا لتناقص كمية المطار   الغابات ت 
 حتى تكاد تختفـي     ، الشرق أوربا كلما اتجهنا من الغرب إلى     

  . في شرق القارة بالقرب من جبال األورال
شارة إلى أن معظم هذه الغابات قد تعـرض         وتجدر اإل 

لإلزالة حلت محلها الزراعة ومراكز العمـران والمصـانع         
 ويبدو ذلك واضـحا     ،رضل األ ر ذلك من صور استغال    وغي

 وفـي الواليـات     ،في شمال الصين وأوربا وشمال روسـيا      
 حيث ال توجد إال في مساحات       ؛المتحدة شرقي نهر المسيسبي   
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بسيطة متناثرة تعمل الحكومات على الحفاظ عليها وحمايتهـا         
كما أن بعضها يقع في      بإصدار القوانين التي تنظم استغاللها،    

  . يدا عن العمران مما حال دون استغاللهاالمناطق الجبلية بع
 إذ  ؛وتعد أخشاب الغابات النفضية ذات قيمـة عظيمـة        

 وهي في هذه الميـزة تفـوق        ،يمكن قطعها وتشكيلها بسهولة   
ومن مميزات الغابات النفضـية     . أخشاب الغابات االستوائية  

ن ؛ إذ إ  أيضا وجود النوع الواحد من األشجار في بقعة واحدة        
ملية االستغالل ويزيد من قيمتهـا االقتصـادية        هذا يسهل ع  

ومما ساعد على استغالل هـذه      . باإلضافة إلى قيمة أخشابها   
 الغابات أيضا وقوعها في مناطق مكتظة بالسكان فضال عـن         

دى إلى زيادة الطلب علـى      التقدم العلمي والتكنولوجي مما أ    
ا في إزالتهاأخشابها مما كان سبب .  

 ؛حد مصادر األخشاب الصلبة   ة أ بات النفضي وتشكل الغا 
حيث تمثل حرفة قطع األخشاب المظهر الرئيسي السـتغالل         
الغابة في المناطق المعتدلة الباردة وتسهم هذه الغابـات بمـا           

هم أنواعها الـزان    ومن أ . من أخشاب العالم  % ٨٠رب من   يق
Beech   واالسفندان Maple    والبلـوط Ouk    والصـنوبر Pine 

والفلين والذي ينتشـر    . ز األمريكي  والجو Chetnutوالقسطل  
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في جنوب أوربا وشمال غرب أفريقيا والذي تزداد أهميتـه          
 حيث تستخدم كمواد عازلـة      ؛لكثرة استخداماته في الصناعة   

  . كما يدخل في صناعة دباغة الجلود
كمـا  .  األثاث وتستخدم أخشاب هذه الغابات في صناعة     

والتي تشـتهر   ار هذه الغابات     من أشج  يعد الكافور والكاري  
 حيث تستخدم أخشابها فـي إقامـة األرصـفة          ؛ستراليابها أ 

وتلعـب هـذه    . البحرية وعمل عوارض السـكك الحديديـة      
 وذلـك   ؛األخشاب الصلبة دورا هاما بالنسبة للتجارة الدولية      

لمالئمة الظروف الطبيعية في الغابات المعتدلة وقربها مـن         
تـوفر وسـائل    مناطق االستهالك وارتفاع مستوى السكان و     

  . النقل الحديثة
كما أن الغابات النفضية تعد مصدرا للتـربنتين والقـار          
وغيرها والتي تستخرج من عصـارة الصـنوبر األصـفر          

Yellow pin والتي تستخدم في صناعة مواد الطالء وصناعة 
 وتنتشر هذه المنتجات في جنـوب شـرق         ،القوارب الخشبية 

نا الجنوبيـة وجورجيـا     الواليات المتحدة في واليات كارولي    
  . وفلوريدا وألباما، كما تنتشر أيضا في جنوب فرنسا

  



 -٢٧٢-

  :: الغابات المعتدلة الباردة الغابات المعتدلة الباردة--٣٣

هي غابات إبرية األوراق تعرف في النطاق الشـمالي         
 وحيث تصبح األشـجار     ،من قارات العالم القديم اسم التاييجا     

اإلبريق األوراق قصيرة الطول وتزداد البرودة ويصبح فصل        
نمو في مناطق توزعها قصير وتقل األشجار الصـلبة فـي     ال

ْ شماال  ٥٠ويمتد نمو هذه الغابات من خط عرض        . ازدهارها
ْ شماالً باالتجاه نحو القطب     ٤٥في أوراسيا ومن خط عرض      

الشمالي وأقصى امتداد شمالي لها يصل إلى خـط الحـرارة           
  . )١(ْ في فصل الصيف١٠المتساوي 

 مليون  ٢٦٤٥خروطية بحوالي   وتقدر مساحة الغابات الم   
من إجمـالي مسـاحة الغابـات       % ٣٥,٣فدان أي ما يعادل     
  . بأنواعها المختلفة

وتوجد هذه الغابات في نطاقين بقارة أمريكـا الشـمالية          
مـن جملـة مسـاحة الغابـات        % ٣٩,٥التي تضم حوالي    

المخروطية في العالم، يتمثـل النطـاق األول فـي شـريط            
نيوفوندالند فـي الشـرق إلـى       عرضي يمتد في الشمال من      
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أالسكا في الغرب، أما النطاق الثاني فيتمثل في بقع متنـاثرة           
يتفق توزيعها مع المرتفعات الجبلية فـي شـرق الواليـات           
المتحدة األمريكية وفي بعـض الجـزاء الغربـة مـن نـدا             

مـن إجمـالي    % ٣٣,٦وتضم آسيا نحو    . والواليات المتحدة 
تمتد في األجزاء الشـمالية     مساحة الغابات المخروطية وهي     

ْ، ٤٠من القارة في شكل نطاق كبير يمتد بين دائرتي عرض           
  . ْ شماال٦٠ً
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كما تمتد هذه الغابات في أوربا حيث تبلغ مساحتها 
 حيث توجد ،من جملة مساحة هذه الغابات في العالم% ٢١,٩

) النرويج والسويد وفنلندا(في شبه الجزيرة اإلسكندنافية 
ا األوربية في شكل نطاق محصور بين الغابات وشمال روسي

النفضية في الجنوب وإقليم التندرا في الشمال كما توجد على 
في بعض األقاليم التي تقع إلى  السفوح الجبلية المرتفعة

 لذا توجد هذه الغابات في ؛الجنوب من النطاق السابق تحديده
 فتوزع تقريبا% ٥أما باقي المساحة ونسبتها . ألمانيا وفرنسا

وخاصة ، في جهات متفرقة بعضها في نصف الكرة الشمالي
كما توجد أيضا في نصف الكرة . في سفوح جبال القوقاز

الجنوبي وخاصة في نطاق مرتفعات األنديز بجنوب شيلي 
وشمال األرجنتين باإلضافة إلى مساحة محدودة في جنوب 

  . البرازيل
 الذي وتتميز أشجار هذه الغابات بشكلها المخروطي

يساعدها على التخلص من جزء كبير من الثلوج المتساقطة 
عليها، باإلضافة إلى التقليل من أثر الرياح القطبية الشديدة 

قامة التي تهب من الشمال كما تتميز هذه األشجار باست
 جذوعها وبقلة تنوعها وبسمك أوراقها ذات الشكل اإلبري؛
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سقط أوراقها في  حيث ال ت؛لذا فاألشجار هنا دائمة الخضرة
أي فترة من السنة وإن كان نموها يزداد بسرعة كبيرة خالل 
شهور الصيف الرتفاع درجة الحرارة بينما يتوقف في فصل 

  . الشتاء البارد والطويل
وتتناقص كثافة الغابات المخروطية ويقل حجم أشجارها 
كلما اتجهنا ناحية الشمال في نصف الكرة الشمالي أي في 

 التندرا وأيضا كلما اتجهنا ناحية الجنوب إلى نطاق اتجاه أقليم
  . الغابات النفضية
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متفرقة في  لت الغابات المخروطية من مساحات      وقد أزي 
العالم سواء بفعل الحرائق الناتجة عن الصـواعق أو بفعـل           

المساحات في الزراعة التـي     اإلنسان وقد استغلت مثل هذه      
النخفاض الشديد لدرجة   نا صعوبات كثيرة أهمها ا    تواجهها ه 

وتعتبـر  . لنمـو  وقصر فصل ا   ،الحرارة خالل شهور الشتاء   
لعـالم  هم مصادر األخشاب اللينة فـي ا      الغابات المخروطية أ  

نواعها الصنوبر والشربين والسـرو واألرز والشـوح       وأهم أ 
 مساحات واسعة من هذه الغابات عن طريق قطـع          ،وتستغل

لجليد إلى المجاري   أشجارها خالل فصل الشتاء وتجر على ا      
 لـذلك   ؛المائية التي تكون متجمدة خالل هذه الفترة من السنة        

إلـى   حتى يذوب الجليـد وتنقـل        ؛ترك في المجاري المائية   
عداد كبيرة من معامل تقطيع األخشـاب       المصب حيث توجد أ   

ولم تستغل مساحات واسعة من الغابات المخروطية في شمال         
 واتجاه أنهار هـذه     ،لسكان لندرة ا  ؛آسيا حتى الوقت الحاضر   

األجزاء الشمالية من القارة ناحية الشمال تنتهي في المحـيط          
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المتجمد الشمالي مما يقلل من أهمية هذه األنهار كطرق لنقل          
  . )١(األخشاب

وتجدر اإلشارة إلى أن حرفة قطع هذه األشجار تقـوم          
 ،ساس علمي منظم في أمريكـا الشـمالية وأوراسـيا         على أ 

ا على توفر عدة مقومات أبرزها توفر وسائل        ويتوقف نجاحه 
النقل والطرق ووجود أسواق االستهالك بالقرب من منـاطق         
إنتاج األخشاب، كما تعتمد على غنى الغابات بالنوع المـراد          

هم ما يميز   ؛ حيث نجد أن أ     وظروف النقل المالئمة   ،استغالله
 الغابات الصنوبرية أنها تشمل أنواعا أقل مما هو موجود في         

 وغالبا ما يكون هناك نوع واحـد        ،الغابات المدارية المطيرة  
تقريبا يسود في منطقة واسعة المساحة مما يسـهل عمليـة           

  . االستغالل االقتصادي

  :: الغابات الموسمية الغابات الموسمية--٤٤

هي نوع من الغابات المدارية وتقع أيضا فـي النطـاق           
ْ جنوبـا   ٣٠ْ شـماالً    ٣٠الحار الذي يمتد بين دائرتي عرض       
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 ولـذلك   ؛متباعدة األشجار مقارنة بالغابات االسـتوائية     وهي  
 نظرا ألن البيئة التي تنمـو فيهـا األشـجار           ؛فهي أقل كثافة  

فصلية المطر ويتركز فصل المطر مع فصل الحـرارة فـي           
  . فصل الصيف مما يساعد على نمو األشجار وازدهارها

وتبدو األشجار الموسمية ذات أوراق عريضة ودائمـة        
ب غزارة المطار الموسمية خاصة في جنـوب        الخضرة بسب 

القارة اآلسيوية والجزر وأشباه الجزر المحيطـة بهـا وقـد           
تتخللها أشجار نفضية وال يزيد ارتفاع األشجار الموسمية عن         

 مترا حيث ال يزيد ارتفاعها على ثلثي ارتفـاع أشـجار            ٤٠
الغابات المدارية ومن أهم أنواع األشـجار البـامبو والتـاك           

  . الموجودة بكثرة من تايالند ومينمار) اجالسي(
ويتميز التوزيع الجغرافي للغابات الموسمية بوجودهـا       

 ففي األمريكتين توجـد     ؛في كل القارات باستثناء قارة أوربا     
مريكا الوسطى بين بنما    في جزيرة ترينداد وفنزويال وغرب أ     

 وفي النطاق الشرقي من هضبة البرازيل وشمال        ،وجوانتيماال
أما في أفريقيا فتشغل مساحة صغيرة في نيجيريا        . جنتيناألر

وغرب القارة على هوامش الغابات االستوائية وفي تنزانيـا         
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وزامبيا وجنوب شرق القارة في مقاطعـة كاتنجـا وشـمال           
  . زامبيا وشمال زامبيا وشمال ووسط نيجيريا

وتوجد الغابات الموسمية في قـارة آسـيا فـي هيئـة            
لظروف المناخية الموسـمية أصـدق       حيث تمثل ا   ؛نموذجية
 ولذا نجدها في مينمار وشبه جزيرة الماليو وتايالنـد          ؛تمثيل

فـي  سـتراليا و  لهند الصينية األخرى وشمال قـارة أ      ودول ا 
 وفي شبه القارة الهندية، هذا ويالحـظ أن مـن           جزيرة جاوه 

 حيث يطلق علـى  ؛أشجار هذه الغابات أشجار نفضية أو شبه    
  . )١(أو أشجار الدهاليزبعض األنواع غابات 

  :: غابات البحر المتوسط غابات البحر المتوسط--٥٥

يشغل إقليم البحر المتوسط المناخي األجزاء الغربية من        
سواحل المنطقة المعتدلة الدفيئة والنوع النباتي الطبيعية القائم        

 ألن الظـروف    ؛في هذا اإلقليم هو الغابات الدائم الخضـرة       
 وذلك  ؛ الحشائش المناخية به تالئم نمو األشجار وال تالئم نمو       

ل المطر يتفق مع فصل البرودة والشـجرة هــي          صألن ف 
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النوع النباتي الذي يالئم هذه الحالة المناخيـة وهـي حالـة            
 إذ ترتوي الشـجرة     ؛اجتماع المطر والبرودة في فصل واحد     

 وتستطيع الشجرة في هذا     ،بالماء وتقاوم البرودة بمتانة بنيانها    
قـاوم الجفـاف بأسـاليب       وت ،الفصل أن تستفيد من الحرارة    

  . مختلفة ال تقوى عليها إال األشجار
وتتميز أشجارها بأوراقها العريضة وهي من األنـواع        

 وتوجد فيمن مناطق تتميز بوجود فصل جاف        ،دائمة الخضرة 
  .في السنة وهو فصل الصيف
 حيث تكيف األشجار نفسها مع      ؛واألشجار ليست نفضية  

ها إما مقاومة للجفـاف    فترة الجفاف بطرق مختلفة بحيث نجد     
أو تغطي نفسها بلحاء سميك يحول دون حدوث تبخر زائـد           
من الشجرة أو تكون األوراق صغيرة وسميكة مما يقلل مـن           

  .عمليات النتح



 -٢٨٣-   



 -٢٨٤-

وتتميز غابات إقليم البحر المتوسط في العالم بوجود 
غطاء نباتي في المناطق الرطبة غزيرة األمطار وغطاء 

  . قليمافة وشبه الجافة في اإللمناطق الجنباتي في ا
باتي في المناطق الرطبة في غربي ويتوزع الغطاء الن

وربا وخاصة في جنوبها الغربي وفي شمال غرب أفريقيا أ
. والسنديان والفلين حيث تسود أشجار البلوط الدائم الخضرة

فينمو في ،اأما البلوط الذي تتساقط أوراقه ويصبح نفضي 
 لذا ينمو ؛مل البلوط البري شدة البرودةويتح. األودية الجافة

فوق السفوح الشمالية بينما ينمو الدائم الخضرة على السفوح 
  . الجنوبية

، فيتوزع في أما الغطاء النباتي في المناطق شبه الجافة
 سم ويتوقف فصل سقوط المطار ٤٠مطارها تبلغ مناطق أ

 مما يقلل من ،في فصل الشتاء مع انخفاض درجات الحرارة
 وتختزن التربة المياه حتى فصل الربيع وبالتالي حتى ،التبخر

  . نهاية فصل النمو وهو فصل الصيف
ومن أشهر أنواع األشجار بهذه الغابات الماكي 

 وتمثل ،والجاريج والتي تتخلل أشجار ذات األوراق العريضة
مجموعة نباتات مختلطة باإلقليم ومن أشجار الصنوبر نوع 
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وجد أنواع في كاليفورنيا تعرف باسم  وت،الصنوبر الحلبي
 مثل الزان ؛الشبرال، كما توجد أنواع أخرى في اإلقليم

  . زروالقسطل واَأل
ْ ٤٠ –ْ ٣٠وتتوزع هذه الغابات بين دائرتي عرض 

 ولذا يظهر حول حوض البحر المتوسط في ؛شماالً وجنوباً
جنوب أوربا وغرب آسيا وشمال أفريقيا ويوجد أيضا في 

اليات المتحدة وفي وسط شيلي في أمريكا الجنوبية غرب الو
ستراليا ة الشرقية والجنوبية الغربية من أوفي األجزاء الجنوبي

  . وفي جنوب غرب أفريقيا في منطقة الكاب

  ::اإلنتاج العالمي لألخشاباإلنتاج العالمي لألخشاب

تعتبر األخشاب أهم الموارد الطبيعيـة األولـى التـي          
 مـا دام     كـذلك  استغلها اإلنسان من الغابات، وسوف تظـل      

 حيث تبلى األخشاب حاجات اإلنسان      اإلنسان يعمر األرض؛  
فمن أقدم العصور كانت الغابات تمثل مصدرا هاما        . المتنوعة

 مليون متـر    ٤٢٢,٢نه حتى اآلن ال يزال يمثل       لوقود، بل إ  ل
مـن إجمـالي إنتـاج      % ٢٥,٢م أي نحو    ٢٠٠٠مكعب عام   

 ال تـدخل    وال يكاد يوجد نشاط صناعي    . األخشاب في العالم  
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ا  حيث يمثل الخشب مصـدرا رئيسـي       ؛هذه المادة في إنتاجه   
ألغراض البناء والتشييد واألثاث ووسائل النقل، وهو يد لهذه         
األغراض في صور منها الرقائق والكتل الخشـبية الكبيـرة          
والصفائح والقشرة والخشب الحبيبي والخشـب المضـغوط        

  . وغيرها
واد البديلة كالصـلب     ألن الم  ؛ويمثل الخشب منافس جيد   

واأللومنيوم واللدائن ذات متطلبات عالية من الطاقـة أثنـاء          
ويمثل الخشب أساس صناعة الورق الـذي     . إنتاجها وتشكيلها 

 لذلك ال غرابة في أن       يكون أهم ركائز الحضارة الحديثة؛     قد
استهالك الخشب للفرد الواحد يفـوق مقابـل مـن الصـلب            

  .)١( مجموع كل المعادنواللدائن مجتمعين، ويفوق كذلك
 وعلى الرغم من ظهور بدائل كثيرة للخشب إال أنه مـا          

زال يحتفظ بمركزه، وقد زاد مـن هـذه األهميـة ظهـور             
استعماالت جديدة له وعلى وجـه الخصـوص الصـناعات          

 وصـناعة الـورق   Wood Plupالقائمة على لـب الخشـب   
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والسليلوز وخشب القشـرة وغيرهـا، كمـا أن كـل تقـدم             
وجه أخرى كاستعمال   ي أو علمي يؤدي إلى ظهور أ      تكنولوج

األخشاب ومنتجاتها، فضال عن حدوث تطـور فـي ميكنـة           
األعمال بالغابات للتغلب على مشكلة نقص األيدي العاملة مما         

  . )١(أدى إلى زيادة إنتاجية العامل
وتعتبر الغابات من الموارد المتجـددة طالمـا يحسـن          

ألشجار الناضجة ويقوم بإحالل    اإلنسان معاملتها فال يطع إال ا     
 ويقـاوم  re – Afforestationشجيرات جديدة محل المقطوعة 

امـل  األمراض والحشرات ويحميهـا مـن الحرائـق والعو        
طي الغابات حاليا أقل قليالً من ثلـث اليـابس          وتغ. المدمرة

 تبعا لمجموعة من    ؛وتختلف في أهميتها من منطقة إلى أخرى      
  : )٢(العوامل أهمها

  . روف المناخية ونوع الغطاء النباتيالظ -١
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 . ٢٢٦، ص ١٩٨٤المصرية، القاهرة، 
الموارد االقتصادية، مدخل بيئـي، مكتبـة       : سعيد عبد العليم عمارة   )  2

 . ١٠٧ – ١٠٦، ص ١٩٩٩عين شمس، القاهرة، 
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 . نوعية األخشاب ودرجة الطلب عليها -٢

ن صـناعة   درجة التقدم االقتصادي للدولة؛ إذ إ      -٣
قطع ونقل األخشاب تتطلـب معرفـة كبيـرة         

 . واستثمارات ضخمة في مناطق بعيدة

  : : ))١١((وهناك نوعان من األخشابوهناك نوعان من األخشاب

  HHaarrdd  WWooooddss: :  األخشاب الصلبة األخشاب الصلبة--أأ

من إجمـالي األخشـاب فـي       % ٥٢,٢وهي تمثل نحو    
 نظـرا لصـعوبة     ؛العالم، وهي أقل قيمة من األخشاب اللينة      

 وإن كان بعضها عظيم األهمية مثل أخشاب        ،وتشكيلها ونقلها 
 وهذه األشجار في معظمها تنتمي      ،الماهوجني والساج والتاك  

سـفندان  ، إل Oakللغابات النفضية وأهـم أنواعهـا البلـوط         
Maple  الحـور ،Poplar ـ ، Arabic Gumمغ العربـي  ، الص

                                                 
أصول الجغرافيـا االقتصـادية،     : محمد سيد نصر، عز الدين فريد     )  1

ول، الطبعة الرابعة، مكتبة النهضة المصرية، القـاهرة،        الجزء األ 
 . ٤٢٨م، ص ١٩٥٣
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، الـدردار   Brich، البتوال   Beech، الزان   Chestnutوالقسطل  
Elm الجوز ،Walnut الكرز ،Cherry والجميز ،Sycamore   

  SSooffwwooooddss: :  األخشاب اللينة األخشاب اللينة--بب

من إجمالي األخشاب في العالم،     % ٤٧وهي تمثل نحو    
 نظـرا لسـهولة     ؛وهي من أهم األخشاب المستغلة في العالم      

يلها ومتانتها وهي تمثل فـي الغابـات المخروطيـة أو           تشك
   .الصنوبرية

، الشيكران  Firالشربين   PineKالصنوبر  : وأهم أنواعها 
Hemlock الصندل أو الخشب األحمر ،Red Wood  الـرانج ،

Spruce السرو ،Cypress الالريش ،Larch واألرز Cedar.  
ن  مليو ٣٨٦٩,٥وقد بلغت مساحة الغابات في العام نحو        

من إجمالي مساحة العـالم،     % ٢٩,٦هكتار وهي تمثل نحو     
وقد بلغ نصيب الفرد من الغابات على المستوى العالمي نحو          

  . م٢٠٠٠ هكتار ذلك عام ٠,٦
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  ويوضح الجدول التالي التوزيع الجغرافي للغابات

  ) ٧(جدول 

  م٢٠٠٠التوزيع الجغرافي للغابات في العالم عام 
  )باأللف هكتار (                      

  %  المساحة  القارة
نصيب الفرد 

  بالهكتار
  الرتب

  ١  ١,٤  ٢٦,٩ ١,٠٣٩,٢٥١  أوربا

  ٢  ٢,٦  ٢٢,٩  ٨٨٥٦١٨  أمريكا الجنوبية

  ٣  ٠,٨  ١٦,٨  ٦٤٩,٨٦٦  أفريقيا

  ٤  ١,١  ١٤,٢  ٥٤٩,٣٠٤ أمريكا الشمالية والوسطى

  ٥  ٠,٢  ١٤,١  ٥٧٤,٧٩٣  آسيا

  ٦  ٦,٦  ٥,١  ١٩٧,٦٢٣  األوقيانوسية

    ٠,٦  ١٠٠ ٣,٨٩٦,٤٥٥  لمالعا

يتضح من الجدول السابق أن مساحة الغابات في العالم          
 مليار هكتـار تتـوزع هـذه        ٣,٩ قد بلغت نحو     ٢٠٠٠عام  

  . المساحة على قارات العالم
 وذلك بنسبة   ،حيث جاءت قارة أوربا في المركز األول      

 ثم تبعتها قـارة أمريكـا       ،من إجمالي قارات العالم   % ٢٦,٩
بينما احتلت قارة أمريكـا المركـز       % ٢٢,٩بنسبة  الجنوبية  
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، ثم جاءت قـارات أمريكـا الشـمالية       %١٦,٨الثالث بنسبة   
والوسطى، وقارة آسيا واألوقيانوسية وحققـت نسـب تبلـغ          

 ٢٠٠٠وذلك على التوالي عام     % ٥,١،  %١٤,١،  %%١٤,٢
 فقد جاءت القارة    ،وبالنسبة لنصيب الفرد من مساحة الغابات     

ــية  ــت  األوقيانوس ــث حقق ــز األول حي ــي المرك    ٦,٦ف
للفرد، في حين جاءت قارة أمريكـا الجنوبيـة فـي           / هكتار

 حيث وصل نصيب الفرد من مساحة الغابات        ،المركز الثالث 
 ١,٤ هكتار، واحتلت أوربا المركز الثالث محققـة         ٢,٦نحو  

 ثم جاءت قارات أمريكا الشمالية والوسـطى        ،للفرد/ هكتار  
 حيـث   ؛ع حتى السادس  مراكز من الراب  فريقيا وآسيا في ال   وأ

 ٠,٢ هكتـار،    ٠,٨ هكتـار،    ١,١بلغ نصيب الفرد بها نحو      
  . م٢٠٠٠هكتار وذلك على الترتيب عام 

وقد شهد اإلنتاج العالمي زيادة كبيرة في إنتاج األخشاب         
 نظرا لزيادة الطلب عليه     ؛وخاصة بعد الحرب العالمية الثانية    

 نظـرا   ؛مريكـا  وأ أوربامن جميع دول العالم وخاصة دول       
  . للدمار الشديد الذي لحق ببعضها
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  .ويوضح الجدول التالي إنتاج األخشاب في العالم

  )٨(جدول 

  )بالمليون طن(م ٢٠٠٠خشاب في العالم عام إنتاج األ
  %  اإلجمالي  لبةأخشاب ص  أخشاب لينة  القارة

  ١٤,٥  ١١٧٣,٣٨٩  ٧٠,٩١٧  ٤٦,٤٧٢  أوربا

  ٩,٨  ٧٩,٥٦٨  ٤٥,٠٦٢  ٣٤,٥٠٦  أمريكا الجنوبية

  ٢٢  ١٧٧,٥١٨  ٦١,٠٧٠  ١١٦,٤٤٨  أفريقيا
  ١٤,٨  ١١٩,٦٨٦  ٥٢,٣٥٧  ٦٧,٣٢٩ أمريكا الشمالية والوسطى

  ٣٦  ٢٩١,٠٣٦  ١٨٠,٢١٠  ١١٠,٨٢٦  آسيا

  ٢,٩  ٢٣,٤١١  ١٢,٦٤٠  ١٠,٧٧١  األوقيانوسية

  ١٠٠  ٨٠٨,٦٠٨  ٤٢٢,٢٥٦  ٣٨٦٣٥٢  العالم

بيـة  يتضح من الجدول السابق أن قـارة أمريكـا الجنو         
 حيث بلغ إنتاجهـا     ؛تتصدر قارات العالم في إنتاج األخشاب     

م، ويرجـع   ٢٠٠٠من جملة اإلنتاج العالمي عام      % ٣٦نحو  
 ٨٨٥,٦ حيث تبلغ نحـو      ،ذلك إلى اتساع مساحة الغابات بها     

  . م٢٠٠٠مليون هكتار عام 
وتأتي قارة أوروبا في المركز الثاني من القارات مـن          

 مليون طن وهو مـا      ١٧٧,٥ها  حيث اإلنتاج حيث بلغ إنتاج    
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من جملة إنتاج العالم، ويرجع ذلـك التسـاع         % ٢٢يوازي  
من مسـاحة القـارة،     % ٢٦,٩مساح الغابات بها والتي تبلغ      

فضالً عن األراضي المتزايدة بالثورة الغابية من خالل إعادة         
وتحتل قارة أمريكا الشمالية    . استزراع الغابات وتنظيم قطعها   

 حيث بلغ إنتاجها    ؛لثالث بين قارات العالم    ا والوسطى المركز 
 من جملة اإلنتـاج     ١٤,٨ ما يوزاي    : أي ، مليون طن  ١١٩,٧

ـ         ي العالمي، بينما جاءت قارات أفريقيا وآسيا واألوقيانوسية ف
 حيث بلغت نسبة إنتاجهـا   ؛لمراكز من الرابع وحتى السادس    ا

على الترتيب ويتركز معظم إنتـاج      % ٢,٩،  %٩,٨% ١٤,٥
 األخشاب الصلبة في قـارات أمريكـا الجنوبيـة          العالم من 

، %٤٢,٧هـا    إذ بلغت نسبة إنتـاج كـل من        ؛وأفريقيا وآسيا 
تاج األخشاب الصـلبة فـي      من جملة إن  % ١٠,٧،  %١٦,٨

م، وبـذلك نجـد أن      ٢٠٠٠العالم على الترتيب وذلك عـام       
من إجمالي اإلنتـاج العـالمي      % ٧٠,٢القارات الثالث تنتج    

جع ذلك إلنتـاج مسـاحة الغابـات        واألخشاب الصلبة، وير  
المدارية الحارة فيها والتي تشكل أهـم مصـادر األخشـاب           

  . الصلبة في العالم
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وتتصدر قارة أوربا قارات العالم في إنتـاج األخشـاب          
من جملة اإلنتـاج    % ١٠,١٠اللينة حيث بلغت نسبة إنتاجها      

العالمي، بينما بلغ إنتاج قارة أمريكـا الشـمالية والوسـطى           
  .  من جملة اإلنتاج العالمي%١٧,٤

ويختلف الوضع بالنسبة للـدول المنتجـة لألخشـاب،         
ول التالي أهم الدول المنتجـة لألخشـاب فـي          دويوضح الج 

  . العالم
  ) ٩(جدول 

  م ٢٠٠٠أهم الدول المنتجة لألخشاب اللينة في العالم عام 

  )بالمليون متر مكتب(

  الرتب  %  كمية اإلنتاج  الدولة

  ١  ٢٣,١  ٨٩,١٣٦  ةروسيا االتحادي
  ٢  ٨,٤  ٧١,٢٥٢  البرازيل

  ٣  ٨  ٣٠,٨٣٨  الواليات المتحدة
  ٤  ٧,٦  ٢٩,٣٦٤  كندا
٥  ٤,٦  ١٧,٩٣٢  قراطيةالكونغو الديم  
  ٦  ٢,٧  ١٠,٣٠٤  بيرو

  ٧  ٢,٢  ٨,٥٠٦  سترالياأ
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  الرتب  %  كمية اإلنتاج  الدولة

  ٨  ٢,٢  ٨,٤٣٧  الصين

  ٩  ٢,١  ٨,٢٤٢  ندونيسياإ

  ١٠  ١,٧  ٦,٦٢٩  فنزويال

 المنتجـة لألخشـاب     يتضح من الجدول السابق أن أهم     
اللينة في العالم هي روسيا االتحادية في المركز األول بنسبة          

% ٨,٤ثم تلتها البرازيل في المركز الثاني بنسـبة         % ٢٣,١
بينمـا  % ٨وتأتي الواليات المتحدة في المركز الثالث بنسبة        

والكونغـو فـي    % ٧,٦جاءت كندا في المركز الرابع بنسبة       
  . %٤,٦المركز الخامس بنسبة 

ـ واحتلت كل من بيرو وأستراليا والصـين وإ        ا يندونيس
 وذلك بنسـب    ر، وحتى العاش  ،وفنزويال المراكز من السادس   

  . على الترتيب% ١,٧، %٢,١، %٢,٢% ٢,٢ ،%٢,٧
وتجدر اإلشارة إلى أن معظم الدول المنتجة لألخشـاب         
التي تدخل الصناعة تقع في العروض المعتدلة والعليا كما هو          

لواليات المتحدة وكندا والدول المستقلة عن االتحاد       الحال في ا  
السوفيتي، ودول غرب أوربا وأخشاب هذه المناطق يوم عام         

علـى  . من النوع اللين المالئم للصناعات الخشبية المختلفـة       
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حين أن معظم إنتاج األخشاب والدول النامية، وهي التي تقع          
ـ    العروض المدارية يستعمل الجزء األ    في   ود، كبر منـه كوق

  . لبة غير المالئمة للصناعةنواع الصوهي بوجه عام من األ
أما بالنسبة للدول المستهلكة لألخشاب في العالم فتـأتي         

 حيـث بلـغ معـدل    ؛الواليات المتحدة فـي المركـز األول   
 مليون متر مكعب عام     ١١٥,٨استهالكها من األخشاب نحو     

ـ     ؛م، تليه اليابان في المركز الثاني     ٢٠٠٠ دل  حيث بلـغ مع
 مليون متر مكعب، في حين جاءت الصـين         ٧١,٨استهالكها  

 مليـون   ٤٥,٨في المركز الثالث حيث بلغ معدل استهالكها        
وجاءت كندا في المركـز الرابـع       . متر مكعب من األخشاب   

 مليـون   ٢٠,٣حيث بلغ معدل استهالكها من األخشاب نحو        
  . متر مكعب وذلك في نفس العام

األخشـاب الدوليـة تتخـذ      وتجدر اإلشارة إلى أن تجاه      
 والتي أهمهـا التيـار      ،مجموعة من االتجاهات أو التيارات    

اليات المتحدة  من كندا إلى الو    القادم من الشامل إلى الجنوب،    
 إلى بريطانيـا وألمانيـا وبقيـة الـدول          ومن السويد وفنلندا  

وهناك أيضا تيار قادم من الجنوب إلى الشمال وهو         . األوربية
صلبة من دول جنوب شرق آسيا إلى اليابان،        تيار األخشاب ال  
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ومن دول أفريقيا المدارية إلى أوربا، كذلك هنـاك تيـارات           
عرضية من أمريكا الشمالية إلى أوربا، ومن أمريكا الشمالية         

  . )١(إلى اليابان، ومن دول االتحاد السوفيتي إلى أوربا واليابان
% ٩٠أما بالنسبة إلى لب الخشب فتبدو أهميته فـي أن           

 وذلـك مـن أليـاف       ،من إنتاج الورق في العالم تصنع منه      
وتستخدم هذه األلياف أيضـا     . السيليلوز التي يحتويها الخشب   

في صناعة الحرير الصناعي والبالستيك وأفـالم التصـوير         
ويتزايد الطلب من اللـب والـورق       . والمتفجرات والدهانات 

 على الخشب باستمرار، وينتج اللب والورق مـن األخشـاب         
الطينية والصلبة على حد سواء، ولكن الورق ينتج بكميـات          

  . )٢(أكبر من الخشب اللين

                                                 
الجغرافيا االقتصادي، برنامج تأهيل معلمي     : نصر السيد نصر، يوسف قايد    ) 1

المرحلة االبتدائية للمستوى الجامعي باالشـتراك بـين وزارة التربيـة           
 .١٠٤م، ص ١٩٨٤/١٩٨٥والتعليم وجامعة عين شمس، القاهرة، 

 .٤٢٦الجغرافيا االقتصادية، مرجع سبق ذكره، ص : مد محمود الديبمح) 2
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   م٢٠٠٠أهم الدول المنتجة للب الخشب عام  )١٠(جدول 
  )باأللف طن(

  كمية اإلنتاج  الدولة  كمية اإلنتاج  الدولة

  ١١,٣١٩  اليابان  ٥٧٠١٧٨  الواليات المتحدة

  ٧,٣٤١  البرازيل  ٢٦,٤٩٥  كندا

  ٥,٧٥٢  روسيا  ١٧,٩٦١  الصين

  ٣,٧٢٦  ندونيسياإ  ١١,٩١٩  فنلندا

  ٢,٩٥٠  سترالياُأ  ١١,٩٠٣  السويد

يتضح من الجدول السابق أن الواليات المتحدة تتصـدر         
الدول المنتجة للب الخشب في العالم وتليها كندا، في المركز          
الثاني في حين جاءت كل من الصين وفنلندا والسـويد فـي            

ل من اليابـان    وجاءت ك . تى الخامس المراكز من الثالث وح   
ستراليا في المراكـز مـن      والبرازيل وروسيا وإندونيسيا وأ   

  . السادس حتى العاشر
ويالحظ من الجدول أن الجدول أن الـدول الصـناعية          
الرئيسية في العالم هي أهم أسواق تصـريف لـب الخشـب            
وعلى رأس هذه الدول الواليات المتحدة وكندا وروسيا شمال         

  . على رأسها فنلندا والسويدأوربا و
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  مقدمة مقدمة 

قدم األنشـطة التـي مارسـها       يعد التعدين واحدا من أ    
 ولذا فإن استخدام المعادن كان على درجة كبيرة من          اإلنسان؛
ن ذلـك   ة في مراحل تطور الحضارة البشرية؛ حتى إ       األهمي

صـر الحجـري    ينعكس على مسميات هذه المراحل مثل الع      
القديم والعصر الحجري الحديث وعصر النحـاس وعصـر         
البرونز وعصر الحديد، وقد تركزت االستخدامات القديمـة        
للمعادن في صنع األدوات واألسلحة وفـي إنشـاء المبـاني           

  . والقنوات والطرق
وبالرغم من أن االستخدامات المبكرة للثورة المعدنيـة        

ن التطور الحقيقي للتعدين قد     كانت واسعة االنتشار نسبيا إال أ     
بدأ مع الثورة الصناعية، وازداد أهمية بعدها، فقد حل الفحم          
والقوى المائية المباشرة محل أخشـاب الغابـات كمصـادر          
للوقود، كذلك فقد استخدمت األحجـار والصلصـال لبنـاء          
المصانع والمنشآت األخرى، والحديـد والمعـادن األخـرى         

وال ريب في أن الحضـارة      . نقللآلالت الصناعية ووسائل ال   
ا على مصـادر الطاقـة      رية الحديثة تعتمد اعتمادا جذري    البش
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كالفحم والبترول والغاز الطبيعي والقوى الكهرومائية، وعلى       
المعادن الفلزية لآلالت واألجهزة المختلفة التي ساعدت على        

 أو بحرا وجوا وجـوا،       إلى اإلنسان والسلع واألفكار برا     نق
 أدت إلى تضاعف القدرة اإلنتاجية لإلنسان عدة مـرات          كما

وعلى المعادن الالفلزية الستخدامها في آالف المنتجات التي        
  . يستفيد منها اإلنسان

وقد كان اإلنتاج المعدني في العالم منخفضا جـدا فـي           
تاسع عشر،  خالل القرن الثامن عشر، ومتوسطًا في القرن ال       

 مرات خالل القرن العشـرين؛      ولكنه تزايد على األقل ثمان    
نه يقدر أن أكثر من نصف كمية اإلنتاج المعدني مـن           ولذا فإ 

دامها حتى الوقـت    كل عناصر الثروة المعدنية منذ بدء استخ      
  . )١(م١٩٠٠ستخرج بعد سنة الحاضر قد عدن وا

  ::تطور استخدام المعادنتطور استخدام المعادن

 ولذا  ؛يعد التعدين من أقدم األنشطة التي مارسها اإلنسان       
تخدام المعادن كان على درجة كبيرة من األهمية فـي          فإن اس 
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 حيـث عـرف اإلنسـان       ؛مراحل تطور الحضارة البشرية   
فقد عرف الذهب وضع منه الحالي      . المعادن منذ فجر التاريخ   

 إذ صـنع منـه      ؛وعرف النحاس واستعمله في نطاق محدود     
أسلحته وصنع منه بعض األواني بدال مـن خلـط النحـاس            

ة جديدة هي البرنز أكثر صـالبة مـن         بالقصدير كون سبيك  
كليهما فزادت قدرة اإلنسان على صناعة األسلحة ذات األثر         
الفعال مما ساعده في حروبه التي شنها على جيرانـه وبعـد      

  . هذا عرف الحديد واستعمله
لذلك نجد هذه المراحل الحضارية التي مر بها اإلنسان         

رحلة من هـذه    أسماء المعادن التي انتشر استعمالها في كل م       
  :  وذلك على النحو التالي،المراحل

  PPaalleeoolliitthhiicc  AAggee: :  العصر الحجري القديم العصر الحجري القديم--١١

عرف اإلنسان منذ مليون سنة قبـل المـيالد اسـتخدام           
بعض الصخور واألحجار الموجودة في الطبيعة في أغراضه        
المختلفة مستفيدا من أطرافها المدببة وعرف خـالل الفتـرة          

 ألف سنة ٦٠٠ منذ Paleolithic Eraسم التي عرفها العلماء با
، خاصة  في تشكيل الصخور وصناعة بعض األسلحة البسيطة      

وس اليدوية التي شاع اسـتخدامها فـي        رءوس الحراب والفئ  
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 وقد اسـتخدمت    ،الفترات األولى من العصر الحجري القديم     
الت التي صنعها اإلنسان في عمليات الصيد المختلفة        هذه اآل 

  . لحيوانات المفترسةوحماية نفسه من ا
وقد كان الجرانيت من أكثر أنواع التكوينات الصـخرية         

 وذلك النتشـاره    ؛التي استخدمها اإلنسان في صناعة األسلحة     
الواسع وسهولة تشكيله إلى شظايا باإلضـافة إلـى قابليـة           
الجرانيت للتشكيل في صورة أشكال منتظمة سواء في صورة         

  .)١(أطراف مدببة أو في صورة حد قاطع

  MMeessoolliitthhiicc  AAggee: :  العصر الحجري المتوسط العصر الحجري المتوسط--٢٢

 ألف سنة قبل الميالد تمكـن اإلنسـان         ١٠٠منذ حوالي   
 بحيـث  ؛البدائي من تحويل الصخور إلى شظايا رقيقة السمك       

يسهل تحويلها إلى أسلحة وأدوات حادة وخالل تلك الفترة بدأ          
اإلنسان في البحث عن المعادن في الصخور السطحية لقشرة         

  .  الستخدامها في صناعة عدده وأدواتهاألرض
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  NNeeoolliitthhiicc  AAggee: :  العصر الحجري الحديث العصر الحجري الحديث--٣٣

سان مـن   ألف سنة قبل الميالد تمكن اإلن   ٣٠منذ حوالي   
  .  وتفتيت وتشكيل الصخورمعرفة الطرق المختلفة لنحت

 من هو أهم المـواد الخـام التـي          Flintوكان الصوان   
خاصة في صناعة   استخدمها اإلنسان القديم في هذا العصر و      
 وبالتـالي فـي     ،األسلحة حيث كان يصلح للشطف والتشطيه     

  . صناعة األسلحة الحادة المدببة

  BBrroonnzzee  AAggee: :  عصر البرونز عصر البرونز--٤٤

 سنة حيث عرف اإلنسـان      ٨٠٠٠منذ هذا العصر نحو     
 حيـث عرفـت مصـر       ؛في هذا العصر اكتشاف النحـاس     

ي  والخام الرئيسي الذ   Malavhiteكربونات النحاس الخضراء    
م عندما استخدم   . ألف سنة ق   ١٢كان يستخرج في مصر منذ      

هذا الخام المعدني لالستخالص اللون األخضر والذي كـان         
 ولكن  ، والكمل ،يستخدم في طالء األواني الفخارية والحجرية     

حاس على نطاق واسع في عصر ما قبل        نمصر استخدمت ال  
م ثم اكتشف هذا المعدن بعد      . سنة ق  ٥٠٠٠األسرات حوالي   

 مثل فلسطين وتركيا    ؛ذلك في الكثير من دول الشرق األوسط      
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 قـد   Copper والتي يقال أن لفظ النحـاس        ،وجزيرة قبرص 
اشتق من اسمها ومن هذه المناطق انتشر في معرفـة هـذا            
المعدن إلى سائر مناطق حوض شـرق البحـر المتوسـط           

  . األخرى
ز وكانت هذه   وفي هذا العصر في استخدام سبيكة البرون      

 حيث بدأ في استخدام     ،نسان إلى األمام   هائلة دفعت باإل   ثورة
 وقد أمكنت الحصول على سبيكة البرونـز        Alloyoالسبائك  

 وبذلك فقد حصل علـى سـبيكة        ،من خلط النحاس بالقصدير   
  .  والقصدير على حدةأكثر قوة وصالبة من النحاس
سبانيا هي المـوطن األصـلي      إويرى بعض العلماء أن     

 وما لبث أن شاع استخدام البرونـز        ،رونزلمعرفة سبيكة الب  
وتعددت المصنوعات البرونزية واختلفت نسـبة القصـدير        

  .  ولكنها كانت في المتوسط حوالي الشعر،حسب نوع السبيكة

  IIrroonn  AAggee: :  عصر الحديد عصر الحديد--٥٥

يعتقد أن معدن الحديد عرف في بادئ األمر في منطقة          
يـد فـي    جبال األلب ومن هذه المنطقة انتشر اسـتخدام الحد        

 وقد بدا هذا العصر بنجاح اإلنسان في صهر         ،بعض المناطق 
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الحديد واستخالصه من خاماته بعد توليد طاقة حرارية كافية         
  .  ثم تبعتها مصر واليونان وفلسطين،لصهر الحديد وصناعته

شارة إلى أن استخالص الحديد من خاماته لم        وتجدر اإل 
والحصول على  ر الحديد   ؛ ألن صخ  ينتشر إال بعد مدة طويلة    

 لسـهولة كسـره     ؛الحديد الزهر لم يكن مفيدا في الصـناعة       
 والواقع أن استخدام الحديد     ،واحتوائه على كثير من الشوائب    

لم ينتشر على نطاق واسع إال بعد قيام الثورة الصناعية التي           
  . )١(شهدت معرفة تحويل الحديد الزهر إلى صلب

ـ        ن طريـق   ويبدو أن اكتشاف اإلنسان للمعادن كان ع
 لما لها من بريق ولمعـان       ؛مالحظتها بوضوح في الصخور   

 فدفع ذلك إلى السعي للحصـول       ،خاصة عندما تكون مركزة   
 حيث تمكن من صهرها     ؛عليها وقد ساعده على معرفته للنار     

وخلط معدنين أو أكثر ليحصل على معدن ثالث له صـفات           
  . جديدة لذلك فقد نجح اإلنسان
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  ::ماهية التعدينماهية التعدين

المواد التي تسـتخرج مـن      : Mineralsالمعادن  يقصد ب 
باطن األرض، والتي تألف من مركبات كيميائيـة متجانسـة          
تكونت معظمها نتيجة اندماج العناصر الطبيعية، وقد تكـون         
المعادن في حالة متبلورة وفي هذه الحالة تكون الذرات التي          
يتألف منها المعدن مرتبطة بنظام أو شكل محدد يختلف مـن           

خر كالشكل المكعب لذرة الماس والشكل السداسـي        آلمعدن  
لذرة الكوارتز، وقد تكون المعادن في حالة غيـر متبلـورة           
وهي معادن محدودة العدد ال تنتظم ذراتها فـي ترتيـب أو            
شكل خاص، وقد ينتج عن اختالف تركيب الـذرات التـي           
تتألف منها المعادن تباين الخصائص الطبيعية لمعادن القشرة        

 والقدرة على توصيل    ،ة وتفاوتها في درجة الصالحية    األرضي
  . كل من التيار الكهربائي ودرجة الحرارة

المواد التي تسـتخرج    : Minerals: أما الخامات المعدنية  
من باطن األرض، والتي تتـألف مـن مركبـات كيميائيـة            
متجانسة تكونت معظمها نتيجة اندماج العناصـر الطبيعيـة،         

 وفي هذه الحالة تكـون      ،الة متبلورة وقد تكون المعادن في ح    
الذرات التي يتألف منها المعدن مرتبطة بنظام أو شكل محدد          
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يختلف من معدن آلخر كالشكل المكعب لذرة الماس والشكل         
السداسي لذرة الكوارتز، وقد تكون المعادن في حالـة غيـر           
متبلورة وهي معادن محدودة العدد ال تنتظم ذراتها في ترتيب          

ص، وقد ينتج عن اختالف تركيب الذرات التـي         أو شكل خا  
تتألف منها المعادن تباين الخصائص الطبيعية لمعادن القشرة        
األرضية وتفاوتها في درجة الصالحية والقدرة على توصيل        

  . كل من التيار الكهربائي ودرجة الحرارة
فهـي مـواد   : Mineral Oresأما الخامـات المعدنيـة   

 مـن مكونـات فلزيـة يمكـن         متجانسة إلى حد كبير تتألف    
استخالصها عن طريق التنقية أو الصـهر، حسـب طبيعـة           
الخامات ويقصد بالخامات المعدنية هنـا المعـادن الفلزيـة          

  . كالحديد والنحاس
بأنهـا  : Mineral Depositsوتعرف الرواسب المعدينة 

أجزاء من قشرة األرض تضم معدن أو أكثر يمكن استغاللها          
جودة خصائصها وتوافرها بكميـات     على مستوى اقتصادي ل   

  . )١(تمكن من استغاللها على نطاق واسع
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كما يجب أن نفرق عند دراسة المعادن بين كـل مـن            
  . االحتياطي المؤكد واالحتياطي المحتمل

ويقصد به كميات : Proved Reserveفاالحتياطي المؤكد 
المعدن المؤكد وجودها في مكان ما علـى أسـاس طـرق            

فة وفي ظل نفقات اإلنتاج واألسعار السـائدة        التعدين المعرو 
  . في السوق

وهو عبارة : Potential Reserveأما االحتياطي المحتمل 
عن كميات المعادن التي يحتمل وجودها، وذلك مـن خـالل           

  . تقديرات الجيولوجيين أو الفنيين
ودائما ما نجد أن نسبة االحتياطي المحتمل ما تكون أقل دقة           

لـوجيين لـم يقـوم      ا ألن الجيو   نظر طي المؤكد؛ الحتيامن نسبة ا  
  .  ألن استنتاجاتهم كانت وليدة المشاهدة الطبيعيةباألبحاث الكاملة؛

  : : تصنيف المعادنتصنيف المعادن

  : )١(تصنف المعادن إلى قسمين كبيرين هما
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  MMeettaallss: : أوالً المعادن الفلزيةأوالً المعادن الفلزية

  : تنقسم  المعادن الفلزية إلى األنواع التالية

  FFeerrrroouuss: : يةيةالمعادن الحديدالمعادن الحديد  --١١

 ،وتشمل الحديد ذاته، والذي ينتج من خامات الهيماتيـت        
 والبيريت، وتسـتخدم كلهـا فـي        ، والليمونيت ،والماجنتيت

    ـا آلال     صناعة الحديد والصلب، والذي يف عد بـدوره أساس
  .ستهالكيةالصناعات والسلع اإلنتاجية واال

  FFeerrrroo--AAllllooyyss: : السبائك الحديديةالسبائك الحديدية--٢٢

 والتيتانيوم  وم والنيكل والمولبيدنم  وتشمل المنجنيز والكر  
 وغيرها من المعادن التـي      ،ن والكوبالت يتوالفانديوم والتنجس 

تستخدم بكميات قليلة إلنتاج أنواع معينة من الصلب المقـاوم          
  .للحرارة الشديدة، والصلب المستخدم في اآلالت القاطعة

  NNoonn  FFeerrrroouuss: :  معادن غير حديدية معادن غير حديدية--٣٣

س والرصـاص والزنـك     مونيوم والنحـا  ووتشمل األل 
  .والقصدير والثوريوم واليورانيوم وغيرها
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  PPrreecciioouuss  MMeettaallss: :  المعادن الثمينة المعادن الثمينة--٤٤

وتشمل الذهب والفضة والبالتين، وتشترك هذه المعادن       
في بعض الخواص المشتركة مثل البريق أو اللمعان الخاص،         

   لبة في درجات الحرارة العاديـة ولكنهـا        كما أنها تكون ص
 ونظـرا   تسخين الشديد بدرجات حرارة عالية؛    لتنصهر عند ا  

لقابليتها للطرق فيمكن تشكيلها بأي طريقة وبدرجات صالبة        
 والبرونز سبيكة من    ،مختلفة، كذلك السبائك الحديدية األخرى    

 مـن الـذهب      والعمالت المعدنية سبائك   ،حاس والقصدير النُّ
كذلك فإن بعض هذه المعادن يعد      . والنحاس والفضة وغيرها  

  . موصالً جيدا للكهرباء

    NNoonnmmeettaallss: :  المعادن الالفلزية المعادن الالفلزية::ثانياثانيا

  : تنقسم المعادن الالفلزية إلى األنواع التالية
: Mineral Fuels مصادر الطاقـة والوقـود المعدنيـة    -١

ـ (بترول والفحم والغاز الطبيعي     وتشمل ال  ثًا جـدا   يدوح
  الستخدامهما فـي إنتـاج الطاقـة       ؛اليورانيوم والثوريوم 

، ويعتبر الكثيرون هذه المجموعة مـن المعـادن         )الذرية
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 ألنهـا تولـد     ؛الالفلزية أكثر الموارد المعدنية أهمية ذلك     
  . القوى التي تدير اآلالت المعدنية المعاصرة والحديثة

وتشـمل    : Mineral Fertilizers المخصبات المعدنيـة  -٢
النترات والفوسفات والبوتاس، وهي ال تستخدم فقط فـي         

نتاج النترات واألسمدة، بل في كثير مـن الصـناعات          إ
  . الكيماوية

وتشـمل الجمشـت   : Gem Stones األحجار الكريمـة  -٣
Amethyst         والزبرجد وغيرها، وهي قليلة األهميـة فـي 

الصناعة باستثناء الماس الذي يستخدم في صناعة اآلالت        
  . القاطعة بسرعة عالية

لملح والكبريـت   وتشمل الجبس وا  :  الصخور واألحجار  -٤
والميكا والتلك والصلصال والحصى والرمال والرخـام       

  . وغيرها من الصخور األخرى

  : : مراحل اإلنتاج المعدنيمراحل اإلنتاج المعدني

يمر اإلنتاج المعدني بعدة مراحل، وأهم هذه المراحـل         
  :هي
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  :: مرحلة البحث عن المعدن مرحلة البحث عن المعدن--١١

تعتبر هذه المرحلة أهم مراحل اإلنتاج المعدني؛ حيـث         
وشاقة للغاية، فضالً عن أنها غير مضمونة       نها عملية مكلفة    إ

النتائج، وغالبا ما يتم البحث عن المعادن في مناطق خالية أو           
غير مأهولة بالسكان وقد تكون مناطق صحراوية أو جبلية أو          
غابية أو تحت المسطحات المائية كما هـو الحـال بالنسـبة            

  في إلنتاج البترول في مناطق الخليج العربي وخليج السويس       
 ولذلك فإن البحـث عـن       مصر وبحر الشمال في بريطانيا؛    

المعادن في مثل هذه الظروف يحتاج إلى الكثير من النفقـات           
الرتفاع األجور وضرورة إعداد وتوفير وسائل النقل ومرافق        

  . للخدمات وأماكن إلقامة العاملين
ولذلك فإن البحث عن المعادن ال يستطيع القيام بـه إال           

وس األمـوال   كات الكبرى التي تمتلـك رء      أو الشر  الحكومة
الضخمة والتي تستطيع المغامرة بأموالها التي قد تنجح وقـد          

  . تفشل بعد كل هذا الجهد والنفقات الكبيرة
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  : :  مرحلة اإلعداد لإلنتاج مرحلة اإلعداد لإلنتاج--٢٢

بعد العثور على المعدن يأتي دور اإلعداد السـتخراجه         
  ـ         من المنجم، وكثير د ا ما يتطلب ذلك حفـر األنفـاق وتحدي

الخامات التي نبدأ باستخراجها بأقل التكاليف واختيار الوسائل        
ساسية الالزمة إلنتاج    وإقامة البنية األ   ،المناسبة لعملية التعدين  

المعدن من شق طرق النقل الالزمة لتيسير شحن الخامـات          
  مثل إقامة خط سكك حديد من الواحـات حتـى          ؛من المنجم 

أبـو  "خـام  فوسـفات      حمر لنقل   ميناء سفاجا على البحر األ    
قامة خـط سـكك حديـد مـن         في مصر، وأيضا إ   " طرطور

صـنع  الواحات البحرية إلى حلوان لنقل خامات الحديد إلى م        
نشاء الحديد والصلب بحلوان، وذلك إنشاء مساكن للعاملين وإ       

شـارة  اإلوتجدر  . المعامل ومحطات القياس الخاصة بالمنجم    
  . نتاجهى المعدن حتى إثور علإلى أن هذه المرحلة تبدأ من الع

  : : مرحلة التعدينمرحلة التعدين--٣٣

حلة باستخراج المعدن مـن المـنجم       ترتبط هذه المر     
حيث تستخدم أنسب الطرق الستخراج المعادن تبعا لطبيعـة         

 . التكوينات وخصائص المعدن والعمق الذي توجد فيه
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ويتم استخراج معظم الموارد المعدنية في العالم بعدة           
  :طرق وهي

  SSuurrffaaccee::ين السطحي أو المكشوفين السطحي أو المكشوفة التعدة التعد طريق طريق--أأ

MMiinniinngg  

وتتبع هذه الطريقة في المناطق التي تظهر فيها الخامات         
ما ال يوجد أي مبرر     م ،على سطح األرض على نطاق واسع     

لتعمق في باطن األرض، وعندما يقل المنتج مـن المعـادن           
طر اإلنسان إلى التوغل قلـيالً فـي        ضعلى سطح األرض ي   

نها أقل تكلفة، وأكثـر      هذه الطريقة بأ   تتميزو. باطن األرض 
 تأثرها بحالة    إال أنه يعيبها   ،مرونة من طرق التعدين األخرى    

 حيث يتوقـف العمـل إذا انخفضـت         الجو من مطر وثلوج؛   
درجة الحرارة بشكل كبير أو سقطت الثلوج بكميات كبيرة أو          
هبت عواصف عنيفة، وتتضمن طريقة التعدين السطحي عدة        

 Hand Panning )١(، من أبسطها األوعية اليدويةطرق فرعية
الت الحديثة في تعـدين هـذه المعـادن         وقد حلت محلها اآل   

                                                 
هي أوعية معدنية مستديرة قليلة العمق لفصل الذهب بغسله وفصـله           ) 1

 . عن األتربة
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كذلك تشمل هذه الطريقة السطحية طريقـة الحفـر         . وغيرها
 الستخراج كثير من المعادن مثل الحديد Open Pitsالمكشوفة 

. الخام والنحاس والبوكسيت والصلصال واألحجار وغير ذلك      
 – رسـت    –هل  (هذه الحفر واسع للغاية مثل حفرة       وبعض  
 فـي واليـة مينسـوتا    Hull – rust Mahoning –) ماهوننج

 ميل وعرضـها ميـل      ٢,٥األمريكية التي يصل طولها إلى      
  .)١( قدم٤٠٠واحد وعمقها 

  uunnddeerrggrroouunndd  MMiinniinngg:: طريقة التعدين الباطني طريقة التعدين الباطني--بب

مرونـة بالمقارنـة بالتعـدين      فهي أكثر تكلفـة وأقـل       
نتـاج يتطلـب صـيانة       وذلك ألن التوقف عن اإل     لسطحي؛ا

 ولذلك فإن الخامات المعدنية التي تسـتخرج        مستمرة للمنجم؛ 
بطريقة التعدين الباطني، ينبغي أن تكون ذات قيمـة عاليـة           
تعوض في تكاليف استخراجها، وأبرز طرق التعدين الباطني        

  مثـل Shaft and Tunnel Miningاآلبار العميقة واألنفـاق  
تعدين الفحم والرصاص والزنك والمولبيدنم والملح والنحاس       

  . وخام الحديد والذهب والفضة والبوتاس وغير ذلك
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نهـا تتعـرض    كذلك إذا لم تَقْـو جوانـب األنفـاق، فإ         
لالنهيارات، وقد تكون اآلبار رأسية أو أفقية فـي الطبقـات           

. الصخرية حسب موقع المعدن بها وسهولة الوصـول إليـه         
ة إلى هذه الطرق الستخراج المعادن هنـاك طريقـة         باإلضاف

  . الضخ، وهي تستخدم في استخراج البترول والغاز الطبيعي

  : : مرحلة تجهيز المعدنمرحلة تجهيز المعدن  --٤٤

 ؛يتطلب المعدن بعد استخراجه من الفحم بعض العمليات       
حتى يتحول إلى سلعة اقتصادية يمكن استخدامها مباشرة في         

ص المعـدن مـن     الصناعة، ويدخل في هذا عملية اسـتخال      
ة وتصـفية أو تنقيـة      بيمات وإزالة الشوائب والمواد الغر    خا

  . )١(بعض المعادن
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  ::خصائص اإلنتاج المعدنيخصائص اإلنتاج المعدني

تنفرد الموارد المعدنية ببعض الخصائص الهامة التـي        
تؤثر على طبيعة استغاللها، كما تؤثر على اتساع حجم هـذا           

  : االستغالل منها
حددة من العالم، مثـل      تركز إنتاج المعادن في مناطق م      -١

الكروم والماس والنيكل والرصاص والذهب والقصـدير       
ــعة  ــادن المش ــوم (وبعــض المع ــوم والرادي اليوراني

نه ينتشر   بينما نجد معادن أخرى كالحديد، فإ      ،)والكوبالت
  . بكميات كبيرة

 المعادن مورد غير متجدد، قابل للنفاذ فإذا كـان فـي            -٢
مل على تنمية بعـض     استطاعة اإلنسان أن يصون أو يع     

نه يعجز   كالموارد الزراعية أو الغابية، فإ     الموارد األخرى 
عن تعويض المنجم المعدني عما يستخرج منه، وعليه أن         

  . )١(يبحث وينقب عن المعادن في مناطق جديدة
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 إن وجود الخامات المعدنية بكميات كافية لالستثمار هو         -٣
 تركيـز   إحدى نتائج حركات القشرة األرضية، كمـا أن       

ساسا أة في مناطق معينة دون غيرها يعود        يثروات معدن 
إلى الحركات الباطنية وما نتج عنهـا مـن انكسـارات           

ج عنها بروز خامات المعادن التـي       والتواءات وشقوق نت  
خذ اإلنسان يستثمرها فيما بعد، ومن هنا نجد أن معظـم           أ

أنواع المعادن تستخرج حاليا من المناطق التـي تـأثرت          
 والتي تتخللها عدة أنواع مـن       ،رات وااللتواءات انكسباال

ورال باالتحاد   ومنها على سبيل المثال جبال األ      )١(الشقوق
 ،بالش وروكي بالواليات المتحـدة     واأل ،السوفيتي السابق 

 والعديـد مـن     ،مرتفعات زامبيا وإقليم كاتنجا بالكونغو    و
، وبعـض   لمرتفعات في الصين الشعبية وجنوب أفريقيا     ا

  . سبانية والفرنسيةتفعات البريطانية واإلالمر
 تتميز المعادن عن غيرها من الموارد بإمكان استخدامها         -٤

 وذلك بإعادتهـا    scrapمرة أخرى وهي على شكل خردة       
إلى أفران الصهر إلعادة تشكيلها واالنتفاع بها من جديد،         

                                                 
٢( Huntington, E., Principles of Human Geography, N.y, pp. 338 – 

342. 
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ويشتد الطلب على المعادن الخردة حينما ترتفع أسـعار         
دث عندما اعتمدت بريطانيا على الحديـد       المعادن كما ح  

الخردة أثناء الحرب العالمية الثانية، وكما تعتمد اليابـان         
اآلن على كثير من المعادن الخردة في كثير من صناعتها          

  . لفقرها بالموارد المعدنية
 ال تتوزع أنواع المعادن بصورة متعادلة علـى سـطح           -٥

  . األرض، وهي تتركز في مناطق دون األخرى
 ولهذا تتطلـب     باطن األرض؛   توجد المعادن مختفية في    -٦

 عمليات التعدين رأس مال كبير لكثرة المراحل التي يمر        
وتمتلـك  . شـارة إليهـا   بها اإلنتاج المعدني والسابق اإل    

الشركات التابعة للدول المتقدمـة المـال والتكنولوجيـا         
ية أما الدول المحدودة الموارد المال    . الالزمة لهذه العملية  

فهي في حاجة دائمة لرأس مال خارجي، وقد ترتب على          
 ولهذا غالبا ما    ين؛دنظام المشاركة اإلنتاجية في التع    ذلك  

تقوم الشركات األجنبية بالبحث والتنقيب عن المعادن في        
اس ح مثل استغالل الن   ؛ وفقًا لنظام المشاركة   ؛الدول النامية 



 -٣٢١-

 والبتـرول   ،د البرازيل وفنزويال  ي وحد •ئيرافي زامبيا وز  
  . العربي

 Robber Industry يعتبر التعدين حرفة سالبة أو سارقة -٧
  : )١(وقد تأتي هذه التسمية نتيجة لعدة اعتبارات هي

 أن الموارد المعدنية كموارد فانية غير متجـددة، يـتم           -أ
 حيث تعتبر حرفـة     ستغاللها فيما يشبه عملية السرقة؛    ا

  . تجديدالتعدين حرفة مستنفذة دون إضافة أو 
 أن استغالل الموارد المعدنية يخضع لنظام االستغالل        -ب

 الذي يعني أن المـوارد  Roseource Pyramidالهرمي 
المعدنية تترتب في شكل هرم قاعدته هي التكوينـات         

ه  ووسـط  ،الفقيرة التي تنتشر فـي منـاطق كثيـرة        
 في مناطق أقل مـن      التكوينات المتوسطة التي تنتشر   

تكوينات الممتازة عالية الرتبة التـي       وقمته ال  ،السابقة
 يبـدأ   ،تقتصر على مناطق معينة والمنتج في استغالله      

                                                 
 .تحول اسمها إلى الكنغو الديمقراطية •
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في استغالل التكوينات الغنية بالمعادن تاركًا التكوينات       
  . األقل رتبة واألكثر تكلفة

نه تضـاف   ، فإ  نظرا ألن الموارد المعدنية موارد فانية      -ج
ـ          ن رأس  إلى أسعار بيع منتجاتها ما يوازي جـزءا م

المال األساسي الذي ينفق فـي الطـرق أو المنشـآت           
الثابتة المختلفة، األمر الذي يعني أن المشتري يـدفع         

  . ثمن خاصية الفناء التعديني
 حيث يمكن   ية من السلع مرنة العرض؛    دين العناصر التع  -٨

    ا لكل تغير فـي السـعر،       التحكم في المعروض منها تبع
ضافت إلى قدرة المنـتج     باإلضافة إلى خاصية االحتكار أ    

التعديني على المساومة والتحكم في السعر على خـالف         
المنتج الزراعي مثالً الـذي ال يتمتـع باحتكـار بـنفس           

 وال يستطيع التحكم في العرض الذي يتوقف في         ،الدرجة
  . أحيان كثيرة خارجة عن إرادته

٩-  ا له صفة القصـور الـذاتي،        المعدني نشاطً   يعد اإلنتاج
 -وس األموال  ليس فقط رء   -اكز التعدين تنجذب   مر فإلى

 بل والعمالة ومصادر الطاقة ووسائل      ،وإنما أيضا الخبرة  
 بل وكافة أشكال الخدمات الالزمة للعملية اإلنتاجية        ،النقل
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      ا بانتهائه، ومدن   والقائمين عليها، تلك التي قد تنتهي جميع
 حيث تحولت ؛)١( خير مثل على ذلكGhost Cityاألشباح 

 فـي نيفـادا بالواليـات     Silver cityمدينة سيلفر سيتي 
المتحدة إلى إحدى مدن األشباح بعد أن انخفـض عـدد           

 نسمة فقط بعد نفـاذ      ٧٠٠ ألف نسمة إلى     ٣٥سكانها من   
  . معدن الفضة

دنية بكميات كبيرة ولفترات     يمكن تخزين الموارد المع    -١٠
 لذلك تحرص الـدول الصـناعية الغنيـة علـى           طويلة؛

قتصاد في إنتاج احتياطهـا مـن المـوارد المعدنيـة           اال
االستراتيجية والسيطرة على مواردها في الدول الناميـة        

بل نجدها تعمل علـى تخـزين       . واستنزاف احتياطياتها 
 زمـات فـي أوقـات     كميات منها في أراضيها تحسبا لأل     

االضطرابات العالمية، ويتضح هذا في حالة تخزين دول        
  . )٢(اهيول في أراضأمريكا للبتربا وأورو
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  ::العوامل المؤثرة في اإلنتاج المعدنيالعوامل المؤثرة في اإلنتاج المعدني

يتوقف استغالل المعادن من وجهة النظـر االقتصـادية         
  : على مجموعة من العوامل المتداخلة، وأهم هذه العوامل هي

١١--الموقع الجغرافي للخام للخام الموقع الجغرافي  : :  

يعد الموقع الجغرافي من أهم العوامـل المـؤثرة فـي           
واإلنتاج المعدني علـى وجـه      م  اإلنتاج االقتصادي بوجه عا   

ن الموقع يتوقف عليه سهولة الكشف عن       الخصوص؛ حيث إ  
 وتيسير نقل الخامـات إلـى       ،المعادن وإمكان الوصول إليه   

مناطق االستهالك، كما أن المنـاجم التـي تتمتـع بموقـف            
 أو من حيث القـرب      ،جغرافي ممتاز من حيث وسائل النقل     

 -ق النشاط الصـناعي    أو من مناط   ،من مناطق تركز السكان   
 وذلـك لتـوفير جميـع مقومـات         ؛ على نطاق كبير   ستغُلتُ

 فإن ذلك يحول دون     ،وإذا لم تتوفر هذه المقومات    . استغاللها
استغالل المعدن نتيجة لتعذر أو صعوبة نقلـه مـن مراكـز           

  . اإلنتاج إلى مراكز االستهالك
ومن أوضح األمثلة على ذلك الثروة المعدنية في مصر         

ساحل خليج السويس وساحل البحر     ركز معظمها على    التي يت 



 -٣٢٥-

حمر، وكذلك في منطقة وادي النيل حيـث القـرب مـن            األ
وسائل النقل والمواصالت، فضالً عن القرب مـن مراكـز          

كذلك وجود خامات   . العمران مما يسهل من عملية استغاللها     
الفوسفات في منطقة أبو طرطور أو الحديد فـي الواحـات           

عد المسافة إال أن سهولة مد الطرق عوضت        البحرية، فرغم ب  
 وسهلت نقل الخام إلى مواني التصدير أو        ،كثيرا من المسافة  
  . )١(مناطق التصنيع

  : :  قرب الخامات من سطح األرض قرب الخامات من سطح األرض  --٢٢

قد تتواجد الخامات المعدنية قريبة من سـطح األرض،         
ى المكشوف بطريقـة التعـدين      األمر الذي يسهل تعدينها عل    

تنخفض تكاليف إنتاج المعدن وأحيانًا أخرى       حيث   السطحي؛
توجد على شكل رواسب أو طبقات على أعماق كبيرة، ممـا           

 بحيـث يكـون     ،يدعو إلى الحفر لمسافة بعيدة ولبناء األنفاق      
المنجم كله تحت األرض، وهنا تـزداد تكـاليف اسـتخراج           
المعدن لما يتطلبه ذلك مـن اسـتمرار الصـيانة ومحاولـة            
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ة الحرارة المناسبة بالمنجم، ثم ما يتطلبه       المحافظة على درج  
ذلك من أجهزة تنقية الهواء به، بل وتكييفه أحيانًا أخرى هذا           

بـد   إلى جانب ما يمكن أن يظهر بالمنجم من مياه جوفية ال          
  . من التخلص منها

  : : المناخالمناخ  --٣٣

يلعب المناخ دورا كبيرا في التأثير على عملية التعدين،         
ا التعدين بطريقـة الحفـر      ي يتم فيه  وخاصة في المناطق الت   

 حيـث   ؛ حيث ال يستغل المعادن في مناطق التندرا       المكشوفة؛
لجية معظم العام، وخاصة فـي مواقـع        ثالجليد والعواصف ال  

 وجنوب شرق كنـدا،     ،التعدين الواقعة بشبه جزيرة لبرادور    
حيث يتوقف نشاط التعدين بها تماما ما يقرب من مائتي يوم           

 . في السنة

جافـة مـن     يحد المناخ في األقـاليم ال      ،كذلك الحال    
 ألن استغالل المعادن في الجهـات       استغالل اإلنسان للمعادن؛  

بد مـن تـوفير المسـكن         إذ ال  ؛الصحراوية كثيرة التكاليف  
 فضالً عن المزيد من الخدمات      ،والطعام والماء والمواصالت  

  . التي يحتاجها مجتمع التعدين الجديد
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  : :  في الخام في الخام نسبة المعدن نسبة المعدن--٤٤

 فهـي   بة المعدن في الخام من معدن آلخـر؛       تختلف نس 
 ومنخفضة فـي الـبعض      ،مرتفعة في بعض المعادن كالحديد    

ت نسبة  اآلخر كالذهب، غير أن لكل معدن نسبة معينة، إذا قلَّ         
المعدن في الخام عنها أصبح استغالله غير اقتصادي، فـإذا          

، %٦والرصاص  ،  %٥ معدن الحديد في الخام عن        نسبةُ تْقلَّ
زادت نفقـات التعـدين   % ٠,٠٠٤، والـذهب   %٢والنحاس  

ومع ذلـك   . وقلت األرباح بدرجة قد تؤدي إلى توقف اإلنتاج       
فإن هناك بعض المعادن تعدن في ظروف خاصة حتى لـو           

  . قلت نسبة المعدن بالخام عن النسب السابقة

  : : نسبة الشوائب في الخامنسبة الشوائب في الخام  --٥٥

ة نقية، ولكنها تكون    ال توجد المعادن في الطبيعة بصور     
 كالرمال والحصى وغير ذلك ويطلـق       ؛مختلطة بمواد أخرى  

عليها اسم الشوائب، وكلما زادت نسبة هذه الشوائب كلما قلت          
نسبة المعدن، األمر الذي يؤدي إلى وجود بعض الصعوبات         

كاز المعدني  ن تنقية الر  ؛ حيث إ  في سبيل قيام صناعة التعدين    
فعلى سبيل المثـال وجـود السـليكا        منها يكون أكثر تكلفة،     
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ن كثرة الشوائب قد    بل إ . يت والفوسفور في خام الحديد    والكبر
تحول دون استغالل المعدن مثل وجود نسـبة كبيـرة مـن            
الشوائب ممثلة في السيليكا والكالسيوم والبوتاسيوم في خامات        

تعـذر  بالواليات المتحـدة و   ) أو أكسيد األلومنيوم  (األلومنيا  
 حيث تستورد من الخـارج اآلن        رغم الحاجة إليها؛   استغاللها

  . عملية اإلنتاج غير اقتصادية

  : :  نوعية الصخور نوعية الصخور--٦٦

حيث توجد المعادن في أنواع مختلفة من الصـخور،           
فنجد أن الصخور النارية والتي تكونت في زمن قديم وهـي           
صخور متبلورة مثل الجرانيت وتوجد علـى عمـق كبيـر           

 ،وريتديبرزت صخور أخرى مثل ال    وبتأثير عوامل التعرية    
لة بينما الصخور المتحو  . والتي تحتوي على الذهب والمنجنيز    

 وحديـد  ،تحتوي على خامات الـذهب والنحـاس والكـروم       
الماجنتيت والبوكسيت والماغنسـيوم والنيكـل والتيتـانيوم        

ا نجد أن الصخور الرسـوبية      نمبي. واألسبستوس والجرافيت 
 ؛خرية بتأثير عوامـل التعريـة     والتي تشكلت من مفتتات ص    

   فتتمثل في الحجر الجيري ا على     والطباشيريوتحتوي أيض ،
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معادن الحديد والرصاص والزنـك والمنجنيـز والفوسـفات         
  . )١(والبوتاس وبعض مصادر الطاقة كالفحم والبترول

  : :  أهمية المعدن أهمية المعدن--٧٧

تتوقف أهمية المعدن كلما تنوعت استخداماته، مما يؤدي        
ففي الماضـي   . الطلب عليه وارتفاع قيمته وأهميته    إلى زيادة   

 نظرا ألن عمالت الدول كانـت  ؛زادت أهمية الذهب والفضة   
 ولذلك كانت الصخور التي تحوي نسبا ضئيلة منها         ؛تقيم بهما 

 إال أنه في النصف الثاني مـن القـرن          ،تستخدم في إنتاجها  
 التاسع عشر اكتشفت مناجم غنية بالذهب في غرب الواليات        

ستراليا وجنوب أفريقيا وسيبريا، مما أدى إلى قلـة      المتحدة وأُ 
أهمية معدن الفضة كمعدن نفيس فقل إنتاجهـا نتيجـة لقلـة            

  . الطلب عليها

  : :  كمية االحتياطي كمية االحتياطي--٨٨

، إال أن صغر كميـة      كثيرا ما يوجد معدن في منطقة ما      
انت  دون قيام عملية التعدين، وخاصة إذا ك       االحتياطي يحول 
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 حيث يكـون متوسـط نصـيب        نتاج الثابتة كبيرة؛  نفقات اإل 
الوحدة المنتجة من نفقات اإلنتاج كثيرة، مما ال يبـرر قيـام            

ويرتبط حجم اإلنتاج ومدته بكمية االحتياطي      . عملية التعدين 
 وخاصة إذا ما    ، لكي تستمر عملية استغالل المعدن     ؛الموجودة

 وهذا يشـجع علـى التعـدين        ،كانت طبقات المعدن سميكة   
  .ستمرارهوا

وفي حاالت أخرى توجد كميات من معدن ما، وبالرغم         
 نظـرا   ؛من انخفاض نسبة المادة الخام تقوم صناعة التعدين       

 والتـي تمكـن شـركات       ،لكبر حجم الكميات الموجودة منه    
 وأهمهـا   ،التعدين من االستفادة من مزايـا اإلنتـاج الكبيـر         

  . انخفاض متوسط التكلفة للوحدة المنتجة

  : : لماللمال رأس ا رأس ا--٩٩

ـ         اعد علـى   يعتبر رأس المال من أهم العوامل التي تس
ا لمـا تتطلبـه صـناعة     وذلك نظر  استغالل الثروة المعدنية؛  

ث  حيث تحتاج عملية البح    موال ضخمة؛ وس أ ين من رء  التعد
 ثم عمليـات التعـدين      واالستكشاف إلى استثمارات ضخمة،   

نفسها والتنقية أو التركيز والنقـل والمواصـالت، وكـذلك          
وفي الكثيـرة   . حاجتها إلى معدات وتجهيزات ومرافق عديدة     
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  . من الحاالت يحتاج التعدين إلى مدن لإلعاشة وما إلى ذلـك          
وقد ينفق الكثير في البحث عن المعادن ثم ال تكلل الجهـود            

ومن هنا نجد أن هذه الصناعة تسيطر عليها قلة من          . بالنجاح
ـ         ا اإلمكانيـات   الشركات االحتكارية القوية التـي يتيسـر له

ناعة يجـد رأس    ومن خالل هذه الص   . الالزمة لهذه الصناعة  
 وخاصـة   ، إلى داخل مختلـف الـدول      المال األجنبي طريقه  

ومن هنا نجد أن الشركات الكبرى االحتكارية       . الدول النامية 
في مجال التعدين تتبع استراتيجيات معينة في نشر أنشـطتها          

ا ع     دوليا كبيراستغالل أو عدم اسـتغالل      لىا، مما يؤثر تأثير
  . الثروات المعدنية المتاحة في مختلف مناطق دول العالم

١٠١٠--السياسات الحكومي ةة السياسات الحكومي : :  

 فقـد تـدعو     عدين بالسياسات الحكومية؛  تتأثر حرفة الت  
اعتبارات األمن القومي إلى أن تقوم الدولة علـى اسـتغالل           

ـ          ن بعض المعادن برغم عدم توافر مقومات هذا االستغالل م
  . الناحية االقتصادية

كما تؤدي السياسات الحكومية في بعض الحاالت فـي         
إنتاج معادن ال يمكن أن تنتج في ظل اقتصـاديات السـوق،            

  ونظـام  ،فالحماية بأنواعها واإلعانات الظـاهرة والمسـتترة      
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الحصص واالتفاقات كثيرا ما يؤدي إلى قيام صناعة التعدين         
، وتلجأ  )١(مات االقتصادية لها  على الرغم من عدم توافر المقو     

 ،الدولة إلى اتباع مثل هذه السياسات في أوقـات الحـروب          
ج بعض المعادن رغم انخفاض كفاءة اإلنتـاج وضـعف          نِتفتُ

  . مستواه، سواء من حيث الكم أو النوع

  ::أقاليم التعدين الرئيسة في العالمأقاليم التعدين الرئيسة في العالم

تنتشر المعادن في معظم دول العالم، ولكن ال تحظـى          
 المعادن مهما كانت    منطقة بعينها بوفرة جميع أنواع    دولة أو   

 حيث يعكس التوزيع الحقيقي لمـوارد الثـروة         كميتها قليلة؛ 
المعدنية الظروف الجيولوجية التي مرت بها األرض، ومـن         

ي إقليم هـو مفتـاح المعرفـة         فإن التاريخ الجيولوجي أل    مثَ
 ذات   فمثالً فـي المنـاطق     ألنواع المعادن التي يشتمل عليها؛    

الصخور الرسوبية يحتمل وجود مصادر الوقود بهـا مثـل          
   كما يحتمل وجود مصـادر      الفحم والبترول والغاز الطبيعي ،

أخرى مثـل الفوسـفات والبوتـاس والكبريـت والجـبس           
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والصلصال والملح، كما توجد في بعض مناطق التكوينـات         
 وإن كانت مثل    ،الرسوبية معادن أخرى مثل الذهب والبالتين     

المعادن يرتبط أصلها بالصخور النارية، ومن ثـم فـإن          هذه  
وجودها أكثـر شـيوعا فـي منـاطق الصـخور الناريـة             

، ومن دراسة التوزيع الجغرافي لمناطق التعدي       )١(والمتحولة
في العالم يتبين أن هذه المناطق توجد في الغالب في البيئات           

عزلة  وفي المناطق المن   ، القاسية التي تتميز بالظروف المناخية   
    وهذه البيئـات   .  في العالم  البعيدة عن مراكز النشاط التجاري

تعرقل بطبيعتها تطوير صناعات أخرى ملحقة أو تلك التـي          
 ألن مثل هذه المناطق تعاني من       لتعدين؛تعتمد على علميات ا   

 ا بوصفها     العاملة التي تلعب د    قلة األيديا مزدوجـ ور ا منتج
 عملية التصنيع والتوطن الصناعي،   ي   ثانيا ف  استهلكًمأوالً، ثم   

  .وعليه ينشأ كثير منها كمدن شركات
 ففي شمال كندا مثالً تستخدم الطـائرات فـي المراحـل              

وفي مرتفعات األنديز في أمريكا     . األولى من عمليات التعدين   
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الجنوبية ال تزال تستخدم حيوانات الجر والحمل في عمليات         
الحديد بواسـطة أسـالك      وفي السويد تنقل خامات     . التعدين

 كيلو متر من المناجم المجـاورة       ١٠٠كهربائية معلقة طولها    
 ومنهـا تنقـل هـذه الخامـات     Bolidenإلى مدينة بولـدين   

بالقطارات إلى مركـز صـهرها فـي مدينـة روانزكـار            
Roannskar.  

 فإن  ،وعلى الرغم من أن التعدين حرفة واسعة االنتشار       
مساحات واسعة من العالم مثل      تعدينية قليلة في     هناك مناطقَ 

ل أوراسيا وهضاب آسيا الوسطى     ماشمال أمريكا الشمالية وش   
ستراليا والصحراء الكبرى وحوض الكونغو     ووسط صحراء أُ  

ووسط أمريكا الجنوبية جنوب مرتفعات جيانا حتى بتاجونيا،        
وربما لم يكتشف الكثير من موارد الثـروة المعدنيـة بهـذه            

وارد كامنة يعتمد عليها تطـوير هـذه        المناطق، وتعد بذلك م   
المناطق واستغاللها بالفعل مثـل البتـرول وخـام الحديـد           

 إال أن بعد هـذه المنـاطق ونقـص          ،والمنجنيز واليورانيوم 
األيدي العاملة بها وعدم توفر وسائل النقل الحديثة تعد مـن           
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المشكالت الجوهريـة التـي تـؤخر اسـتغالل مواردهـا           
  .)١(المعدنية

تنا ألقاليم التعدين في العالم سوف نتعـرض        وعند دراس 
ـ       ارات، وأهـم منـاطق     لدراسة هذه األقاليم على مستوى الق

  : ة في العالم هيالتعدين الرئيس

  : :  قارة أمريكا الشمالية قارة أمريكا الشمالية--١١

ويمتد هذا اإلقليم من شمال أمريكا من وسـط أالسـكا           
شمال كندا حتى جنوب المكسيك، ويبدو إقليم التعـدين فـي           

 رأسه في الجنوب في     ؛الية في صورة مثلث كبير    أمريكا الشم 
 وتتمثل أضالعه فـي جبـال       ،المكسيك وقاعدته جنوب كندا   

وبـذلك  . روكي وفي جبال األبالش وفي الكتلـة اللورنسـية     
يشمل غالبية الواليـات المتحـدة وجنـوب كنـدا ووسـط            

  . )٢(المكسيك
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وتعتبر أمريكا الشمالية من أغنـى القـارات بـالثروة          
وقد استغلت منها مقادير كبيرة مؤخرا، وأهم هـذه         المعدنية،  

المعادن النحاس والحديد والذهب الزنك والفضـة والـذهب         
والكبريت والمولبيدنيم والنيكل، فضالً عن بعـض مصـادر         

والفحمالطاقة مثل البترول والغاز الطبيعي  .  
ويوضح الجدول التالي إنتاج الثروة المعدنية في قـارة         

  . م١٩٩٨عام أمريكا الشمالية 
وتتركز المعادن في الواليات المتحدة في جبال األبالش        

 وبعـض المنـاطق     ،وجبال روكي وصحراء نيفادا وأريزونا    
 وفي تكساس وغيرها، وأهـم المعـادن        ،السهلية في الوسط  

المنتشرة بها الكبريت والبوتاس واألمالح والرصاص والزنك       
 والـذهب   والحديد والفوسفات والنحاس والفضـة والبالتـين      

م، وبعض مصادر الطاقة مثل الفحـم والبتـرول         وواليوراني
وتفتقر الواليات المتحدة للمنجنيز والقصدير     . والغاز الطبيعي 

  .  والكروم واألنتيمون
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  ) ١١(جدول 

  م٢٠٠١إنتاج الثروة المعدنية في قارة أمريكا الشمالية عام 

  )باأللف طن(

  •%  كم اإلنتاج  المعدن

  ١٠,٨  ٦٧٤٥٣  الحديد 
  ٢٦  ٢٩٥١  النحاس
  ٣٤,٧  ٢٧٩٠٨٥  النيكل

  ٢٩,٤  ٨٣٤  الرصاص
  ١١,١  ١٢٧٧٤  البوكسيت
  ٣٥,٢  ٥٩٦٤  الفضة
  ٣٠,٥  ٢١٩٨  الزنك

  ٣٩,٨  ١٢٥١٧  اليورانيوم
  ١,٩  ١٨٧  المنجنيز
  ٢٥,٣  ٥٦٠٨٤٠  الذهب
  ١٠,٤  ٦١  التنتالوم

  ٠,٤  ١٣٠  جستيننالت
  ٠,٤  ١٥  الكروم

                                                 
 .النسب المئوية منالكور حساب المؤلف  •



 -٣٣٩-

  •%  كم اإلنتاج  المعدن

  ٣١,١  ٨٢٩٣  الكوبالت
  ٠,٩  ٥٥٤  ىاألنتيمون
  ١٤,٤  ٦٠١١٤,٤  األلمنيت
  ٤٩,١  ٦٥٤٨٩  المولبيدنيم

يتضح من الجدول السابق ارتفاع نسبة مساهمة القـارة          
ـ        حيـث يصـل     ة؛بالنسب لإلنتاج العالمي من الثروة المعدني

، %)٣٩,٨(، اليورانيـوم    %)٤٩,١(إنتاجها من المولبيـدنيم     
) %٣١,١(، الكوبالـت    %)٣٤,٧(، النيكل   %)٣٥,٢(الفضة  
، %)٢٦(النحـاس   %) ٢٩,٤(، الرصـاص    )٣٠,٥(الزنك  
  %). ٢٥,٣(الذهب 

ويوجد في األجزاء الجنوبية من الكتلة اللورنسية بعض        
مناطق تعدين الحديد الهامة ومحطات توليد الكهربـاء مـن          
المياه، وتلعب دورا هامـا فـي إنتـاج النيكـل والنحـاس             

وغير ذلك  واليورانيوم والذهب والفضة والرصاص والبالتين      
ويزداد التعدين كثافة في هضـاب وأحـواض        . من المعادن 

وجبال المكسيك، وهي تنتج الفحم وخـام الحديـد والـذهب           
والفضة والرصاص والزنك والنحاس والزئبـق وغيرهـا،        



 -٣٤٠-

قليم السـهل السـاحلي     إويوجد الكثير من حقول البترول في       
ـ لخليج المكسيك والتي تنتج معظـم االحتياط       ات المحليـة   ي

  . للواليات المتحدة

  : :  قارة أمريكا الجنوبية قارة أمريكا الجنوبية--٢٢

       من القارة   حيث يمتد إقليم التعدين بها في الجزء الغربي 
على طول جبال األنديز، وأهم المعادن المنتشـرة النتـرات          
والقصدير والنحاس والفضة، وتنتشر النتـرات عنـد أقـدام          

قليم عرضي آخر من    كما يوجد إ  . بال في السهل الساحلي   الج
ومبيا إلى فنزويال وسورينام وجوايانا وجيانا إلى البرازيل        كول

كما ينتشـر   . ويشتمل على البترول والحديد الخام والبوكسيت     
الجبس واألمالح والفوسفات في المناطق الجافة من أمريكـا         

ا توجد معـادن اليـود والحديـد        مك. الجنوبية وخاصة شيلي  
ي كل من بيرو    والفانديوم واألنتيمون والقصدير والتنجستين ف    

وتعتبر األخيرة أغنى دول القـارة إنتاجـا        . وشيلي وفنزويال 
  . للبترول

ويوضح الجدول التالي إنتاج الثـورة المعدنيـة بقـارة          
  . م٢٠٠١أمريكا الجنوبية عام 



 -٣٤١-

  )١٢(جدول 

  م ٢٠٠١مريكا الجنوبية عام إنتاج الثروة المعدنية في قارة أ

  )باأللف طن(

  •%  كم اإلنتاج  المعدن

  ٢٣,٨  ١٤٨٢٦٥  الحديد 
  ٣٩,٢  ٤٤٥٤  حاسالنُّ

  ٣,٣  ٢٦٤٥٠  النيكل
  ١٠,٤  ٢٩٥  البوكسيت

  ٢٠,١  ٢٣٢١٨  رصاصال
  ٢٢,٦  ٣٨٢٠  الفضة
  ١٦,٩  ١٢١٩  الزنك

  ٠,٣  ١٠٧  اليورانيوم
  ٨,٥  ٨٣٤  المنجنيز
  ١١,٨  ٢٦٠٨٥٦  الذهب
  ٢٤,٩  ٥١٦٥٥  القصدير

                                                 
  .النسب المئوية من حساب المؤلف  •



 -٣٤٢-

  •%  كم اإلنتاج  المعدن

  ١٠,٣  ٦٠  نتالومالت
  ٢,٣  ٧٥٣  تنجستينال

  ٢,٦  ٩٩  مورالك
  ١,٥  ٤٠٠  كوبالتال
  ٨,١  ٥١٩٥  نتيمونياأل
  ٢  ٨٢  لمنيتاأل

  ٢٢,٢  ٢٩٦٤١  المولبيدنيم

يتضح من الجدول السابق زيادة مساهمة القـارة مـن          
، القصدير  %)٣٩,٢(العديد من المعادن والتي أهمها النحاس       

، المولبيدنيم  %)٢٢,٦(، الفضة   %)٢٣,٨(، الحديد   %)٢٤,٩(
  %). ١٦,٩(الزنك %) ٢٠,١(، البوكسيت %)٢٢,٢(



 -٣٤٣-

  
  



 -٣٤٤-

  
  
  



 -٣٤٥-

  : : باباووارة أورارة أور ق ق--٣٣

 غربـي    مـن  تنتشر مراكز التعدين بالقارة في كـلٍّ         
 وخاصـة   ،نجلترا أو بعض دول شمال وشمال غرب أوروبا       إ

 وغيرها من دول جنـوب أوروبـا        ،السويد والنرويج وفنلندا  
وأهم أنواع  . المطلة على البحر المتوسط، وفي شرقي القارة      

القـارة هـي البوكسـيت والحديـد والنحـاس          المعادن في   
وأهم مصادر الطاقة   . والرصاص والزنك والكوبالت وغيرها   

نجلتـرا  ل والذي يستخرج بصورة رئيسية مـن إ       هي البترو 
أما الفحـم فيتركـز     . ورومانيا والنرويج ويوغسالفيا وألبانيا   

. بصورة خاصة في إنجلترا وفرنسا وألمانيا الغربية وغيرها       
  . نجلترا ورومانيا وغيرهاإلغاز الطبيعي في بينما يوجد ا

ا اإلقلـيم   ذبا من المناطق الهامة في ه     وويعد غرب أور  
 والصلصال  ،في إنتاج الفحم وخام الحديد والقوى الكهرومائية      
  والبوكسيت ،والرمال والحصى واألحجار لألغراض المختلفة    

قليم على الموارد المعدنيـة     والملح والبوتاس، ويعتمد هذا اإل    
المستوردة من النحاس والرصـاص والزنـك والقصـدير،         

وتتوفر في غرب أوروبا عـدة      . وتقريبا كل السبائك الحديدية   
 مثل توفر الخامات المعدنية ووسائل النقـل        ؛مقومات للتعدين 



 -٣٤٦-

الجيدة من سكك حديدية وطرق سيارات وطرق مائية داخلية         
وخطوط طيران وتوفر رءوس األمـوال واأليـدي العاملـة          

  . سواق المحلية واإلقليميةواأل
ويوضح الجدول التالي إنتاج الثروة المعدنية في قـارة         

  . م٢٠٠١أوروبا عام 
  )١٣(جدول 

  م ٢٠٠١با عام وإنتاج الثورة المعدنية في قارة أور

  )باأللف طن(
  •%  كم اإلنتاج  المعدن

  ١٣,٩  ٨٦٢٩٦  الحديد 
  ٨,٣  ٩٤١  النحاس
  ٢١,٦  ٩١٠٠  الفانديوم
  ٢,٥  ١٩٧٣٥  النيكل

  ٢,٧  ٣٠٨١  بوكسيتال
  ١٢,٤  ٣٥١  رصاصال

  ١٢,٣  ٢٠٨٧  الفضة

                                                 
  .النسب المئوية من حساب المؤلف  •



 -٣٤٧-

  •%  كم اإلنتاج  المعدن

  ١٠,٧  ٧٧١  الزنك
  ١٣,٨  ٤٣٣٩  اليورانيوم
  ٦,٩  ٦٧٣  المنجنيز
  ١  ٢٣٢٢٥  الذهب
  ١,٧  ٣٤٧٨  التنتالوم

  ١٦,٢  ٥٢٣١  جستيننالت
  ٦,٥  ٢٤٦  الكروم
  ١٢,٥  ٣٣١٢  الكوبالت
  ٦,٣  ٤٠٠٠  األنتيمونى
  ١٤  ٥٨٩  األلمنيت
  ١,٨  ٢٤٠٠  يمالمولبيدن

يتضح من الجدول السابق قلة مساهمة القـارة بالنسـبة          
 وأكثر المعـادن إنتاجـا      لإلنتاج العالمي من الثورة المعدنية،    

ــديوم ل ــتين %)٢١,٦(لفان ــت %)١٦,٢(، التنجس ، األلمني
، الكوبالت  %)١٣,٨(، اليورانيوم   %)١٣,٩(، الحديد   %)١٤(
  ). %١٢,٣(، الفضة %)١٢,٤(، الرصاص %)١٢,٥(

  



 -٣٤٨-

  : : منولث الروسيمنولث الروسيووالكالك دول  دول --٤٤

حيث تنتشر مراكز التعدين فيهـا فـي جبـال األورال           
 مثـل   ؛نـواع المعـادن    جميـع أ   وجبال القوقاز ويوجد بها   

البوكسيت والحديد والنحاس والرصـاص والزنـك والملـح         
 وكميـات متنوعـة مـن       ،والبوتاس والمنجنيز واليورانيوم  

لمعـادن فـي    السبائك والمعادن األخرى، وتتركـز هـذه ا       
 وتنتشـر   ،كازاخستان وتركستان وأوكرانيا وروسيا االتحادية    

في األخيرة باإلضافة إلى المعادن السابق ذكرهـا مصـادر          
 مثل الفحم والبترول والغاز الطبيعي، وتفتقـر هـذه          ؛الطاقة

 وتعمـل علـى     ،الدول إلى اليورانيوم والكوبالـت والفضـة      
ـ     . استيرادها من الخارج   ل دول العـالم    وتعد هذه الـدول أق

استيرادا للمعادن إذا ما قورنت بغيرها من الدول الصـناعية          
  . الغربية المتقدمة

  : :  آسيا آسيا قارة قارة--٥٥

تتوزع أقاليم التعدين بها في الجزء الشرقي والجنـوبي         
ر الماليـو   الشرقي خاصة الصين الشعبية واليابـان وجـز       

ندونيسيا والهند والفلبـين وكوريـا      والجزر المجاورة لها وإ   



 -٣٤٩-

 -ويعد اإلنتاج من بعض مصادر الثروة المعدنيـة       . غيرهاو
 ؛ضخما في هـذا اإلقلـيم      -مثل الملح والرمال والصلصال   

  .  العدد بهتى يمكن سد حاجات السكان الكثيريوذلك ح
ويعد الفحم وخام الحديد ومجموعة من السبائك على قدر         

 خاصـة فـي الهنـد       ،كبير من األهمية لالستهالك المحلـي     
وتعد ماليزيا أولى دول العالم فـي إنتـاج         . ليابانوالصين وا 

القصدير للتصدير، وكذلك تنتج الهند المنجنيز وتصدر كمية        
 وتصـدر ماليزيـا     ،ندونيسيا البتـرول  ، وتصدر إ  كبيرة منه 

 كمـا يوجـد    . ينتس، أما الصين فتصدر التنج    والفلبين الكروم
 ودول شـبه    ،إقليم بترولي كبير في جنوب غرب آسيا بإيران       

  . الجزيرة العربية



 -٣٥٠-

  صبري محسوب ، جودة التركماني : عن نقال  

  
  
  
  



 -٣٥١-

  ) ١٤(جدول 

   م٢٠٠١إنتاج الثروة المعدنية في قارة آسيا عام 
  )باأللف طن(

  

  •%  كم اإلنتاج  المعدن

  ٢٩,٩  ١٨٥٩٥٢  الحديد
  ١٤,٥  ١٦٤٤  النحاس
  ١٦,٩  ١٣٦٠٦٥  النيكل

  ١٣,٣  ١٤٠٥٨  البوكسيت
  ٢١,١  ٥٩٩  الرصاص
  ٣٧,٩  ١٥٩٥٨  الفانديوم
  ١٨,٢  ٣٠٨٠  الفضة
  ٢٤,١  ١٧٣٨  الزنك

  ١٠,٥  ٣٢٨٩  اليورانيوم
  ٥٠,٤  ٤٩١٨  المنجنيز
  ١٦,٩  ٣٧٤٤٠٤  الذهب
  ٦٨,٢  ١٤١٣٦٣  القصدير

                                                 
  . لمؤلفالنسب المئوية من حساب ا •



 -٣٥٢-

  •%  كم اإلنتاج  المعدن

  ٨٧  ٢٨١١٦  التنجستين
  ٤٠,٥  ١٥٢٩  الكروم
  ١,٩  ٥١٠  الكوبالت
  ٩,٦  ٥٦  التنتالوم
  ٧٣,٤  ٤٦٨١٤  األنتيموني
  ١٣,٧  ٥٧٤  األلمنيت
  ٢٦,٩  ٣٢٨٠٠  المولبيدنيم

سيا تعتبر من أكثـر  يتضح من الجدول السابق أن قارة آ    
 حيث تسهم القارة بإنتاج العديـد       ؛نتاجا لمعادن قارات العالم إ  

، %)٧٣,٤ (، األنتيموني %)٨٧( مثل التنجستين    من المعادن 
، الكــروم %)٥٠,٤(، المنجنيــز %)٦٨,٢(القصــدير 

ــديوم %)٤٠,٥( ــد ، ا%)٣٧,٩(، الفانـ ، %)٢٩,٩(لحديـ
ــدنيم  ــك %)٢٦,٩(المولبي ــاص %)٢٤,١(، الزن ، الرص

)٢١,١ .(%  

  

  



 -٣٥٣-

  : : يايا قارة أفريق قارة أفريق--٦٦

ة بقارة أفريقيا في القسم     وة المعدنية الرئيس  يمتد إقليم الثر  
شمال إلى مقاطعة الكيـب  الجنوبي من القارة من كاتنجا في ال  

 فضـالً عـن     ،يث النحاس في زامبيا وزائير    في الجنوب؛ ح  
لمشعة في األخيرة والحديد في زيمبـابوي والـذهب         المواد ا 

كمـا  . والماس والفحم والحديد في جمهورية جنوب أفريقيـا       
يوجد نطاق آخر يمتد وسط الصحراء الكبرى إلـى غـرب           

فضالً عن نطـاق    . وشرق القارة ويصل إلى حوض الكونغو     
في شمال القارة خاصة فـي المغـرب والجزائـر وتـونس            

 مثل   من المعادن  ال القارة العديد   ويتوفر في دول شم    ،ومصر
 حيث تعتبر المغرب أولى دول      الحديد والفوسفات والمنجنيز؛  

العالم إنتاجا للفوسفات، كما توجد بعض مصادر الطاقة مثـل          
البترول والغاز الطبيعي والتي تنتشر فـي الجزائـر وليبيـا           

  . ومصر
  
  
  
  



 -٣٥٤-

  ) ١٥(جدول رقم 

  م ٢٠٠١ام إنتاج الثروة المعدنية في قارة أفريقيا ع

  )باأللف طن(

  •%  كم اإلنتاج  المعدن

  ٤,٩  ٣٠٥١٠  الحديد
  ٥,٧  ٦٤٨  النحاس
  ٨,٧  ٦٩٦٦٢  النيكل

  ١٥,١  ١٧٤٤٩  البوكسيت
  ٤٠,٤  ١٧٠٠٠  الفانديوم
  ٦,٤  ١٨٢  الرصاص
  ١٣,٢  ٧٧  التنتالوم
  ٢,٦  ٤٤٥  الفضة
  ٣,٦  ٢٦٣  الزنك

  ٢٠,١  ٦٣٢٥  اليورانيوم
  ٢٤,٨  ٢٤٢٥  المنجنيز

                                                 
  .النسب المئوية من حساب المؤلف  •



 -٣٥٥-

  •%  كم اإلنتاج  المعدن

  ٢٧,٦  ٦١١٣٦٩  الذهب
  ٠,١  ٢٣٤  القصدير
  ٠,٢  ٥٦  التنجستين
  ٥٠  ١٨٩٠  الكروم
  ٣٦,٦  ٩٦٩١  الكوبالت
  ٥,٥  ٣٥٠٠٥  األنتيمونى
  ١,١  ٤٧  األلمنيت

يتضح من الجدول السابق قلة مساهمة القـارة بالنسـبة          
 باستثناء بعض المعادن التي تسـهم       ،لإلنتاج العالمي للمعادن  

، الفانـديوم   %)٥٠(الكروم  بها القارة بنسبة ال بأس بها مثل        
، %)٢٧,٦(، الـــذهب %)٣٦,٦(، الكوبالـــت %)٤٠,٤(

  %). ٢٤,٨(المنجنيز 



 -٣٥٦-

  المعدنية في قارة أفريقياروة الث

  
  



 -٣٥٧-

  : : سترالياستراليا قارة أ قارة أ--٧٧

تتوزع أقاليم التعدين بها في شـرق القـارة وجنوبهـا           
فضالً عن نيوغنيـا ونوكاليـدونيا      الشرقي وجنوبها الغربي    

ة، أما  ضستراليا غنية بالبوكسيت والحديد الخام والزنك والفِ      ُأو
 وتفتقد القـارة لمصـادر الطاقـة        ،الذهب فقد تعرض للنفاذ   
  . كالبترول والغاز الطبيعي



 -٣٥٨-
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